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На основу члана 61., а у вези са чланом 40. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС“ бр.86/15), а у вези са Одлуком о покретању поступка број 404-107/2019 од 14.03.2019. 

године (ЈНОП ОС 14/2019) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа број 404-107/2019 од 14.03.2019. године  п р и п р е м и л а  

ј е  

 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  

(ред. бр. ЈНОП ОС 14/2019) 

 
 

Садржај конкурсне документације: 

I. општи подаци о јавној набавци 

II. 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. 

III. техничка документација и планови 

IV. услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V.  критеријуми за доделу оквирног споразума 

VI.  обрасци који чине саставни део понуде 

VII.  модел оквирног споразума 

VIII.  упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

1. Наташа Нађ 

2. Анела Амиџић 

3. Горан Простран 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
(1) предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су добра – потрошни материјал за рад радионица, ознака и назив 

предметa из ОРН:  

 31200000-8 апарати за контролу и дистрибуцију електричне енергије  

 31500000-1 расветна опрема и електричне светиљке  

 44110000-4 грађевински материјали  

 44170000-2 плоче, лимови, траке и фолије у вези са грађевинским материјалом 

44190000-8 разни грађевински материјали  

 44300000-3 каблови, жице и сродни производи  

 44411000-4 санитарни производи  

 44500000-5 алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге 

 44621110-3 радијатори за централно грејање  

 44810000-1 боје  

 44820000-4 лакови  

 44830000-7 смоле, пунила, гит и растварачи. 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а ради закључења оквирног 

споразума, са једним добављачем, на период од 2 (две) године. 

 

(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавки: 

Ова јавна набавка НИЈЕ обликована по партијама. 

 

(3) назнака да ли се оквирни споразум закључује са једним или више понуђача, 

време трајања оквирног споразума, начин закључивања појединачних уговора на основу 

оквирног споразума и подаци о наручиоцима који могу да користе оквирни 

споразум: 
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 9. члана 40. ЗЈН, 

добављачу издавати наруџбеницу 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 споразум ће садржати спецификацију добара која су предмет јавне набавке и понуду 

изабраног понуђача са јединичном ценом за сваку ставку и представљаће основ за издавање 

наруџбеница. Добављач је дужан да одмах по пријему писмене наруџбенице, потписане од стране 

овлашћеног лица Наручиоца, која се добављачу упућује мејлом или факсом или непосредно или 

путем поште, потврди пријем Наруџбенице (мејлом или факсом или назнаком на доставници).  

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 8:00 до 16:00 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, а испоруке по издатим наруџбеницама су једнократне, у 

оквиру рока утврђеног оквирним споразумом.     

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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II - 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. 

 

1. Врста, техничке карактеристике (спецификације): 

 

A / MATERIJAL ZA RAD RADIONICA 

I/ Molerska radionica 

Red

. 

Br. 

OPIS 
Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 POLUDISPERZIONA BOJA namenjena 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, kao što je boja 

marke "Hagepol" ili odgovarajuće.   

kg 4200.00 

2 DISPERZIONA BOJA-BELA namenjena za bojenje unutrašnjih 

površina zidova. Da se razređuje sa 5- 10% vode i nanosi na zid 

valjkom ili četkom, u dva sloja. Potrošnja od 150 do 200 g/m2 u 

jednom premazu. Pakovanje od 25 kg, kao što je boja marke 

"Hagepol" ili odgovarajuće. 

kg 400.00 

3 DISPERZIONA BOJA U TONU namenjena za bojenje unutrašnjih 

površina zidova. Da se nanosi na zid valjkom ili četkom, u dva 

sloja. Gotovi pun kolor. Potrošnja od 120 do 200 ml/m2 u jednom 

premazu. Pakovanje od 5 lit. 

lit 300.00 

4 UNUTRAŠNJA, VODOPERIVA, DISPERZIONA BOJA na bazi akrilnih 

veziva, izrazito otporna na gljivice i plesan. Da prijanja za podlogu, 

poseduje pokrivnu moć, izrazitu belinu, paropropusnost i otpornost 

na vlažno brisanje. Premaz za rešavanje problema buđi u vlažnim 

prostorijama, kao što su: podrum, kuhinja, kupatilo i sl. Da se 

može nijansirati u druge boje. Boju koja se može nanositi četkom, 

valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokrivna sloja. Da se 

razređuje vodom od 10 do 15%. Potrošnja: 100-200ml/m² u dva 

sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge. 

Pakovanje od 15 litara, kao što je boja marke "MAXIDIS F" ili 

odgovarajuće. 

lit 90.00 

5 SREDSTVO ZA UNIŠTAVANJE ZIDNIH ALGI I PLESNI sa dodatkom 

fungicida i algicida. Upotrebljava se za uništavanje zidnih algi i 

plesni na unutrašnjim zidnim površinama. Potrošnja 100-

200ml/m2 u zavisnosti od stepena zaraženosti, hrapavosti i 

upojnosti podloge. Da je kompatabilan sa pozicijom 4 iz ponude. 

Pakovanje od 0,5 litara, kao što je sredstvo za uništavanje zidnih 

algi i plesni "MAXICID" ili odgovarajuće. 

lit 4.00 

6 SILIKONSKI FASADNI MALTER namenjen za površinsku 

dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova. Zamešana masa 

u obliku paste izrađena na bazi silikonskih i akrilnih veziva, 

mineralnih agregata i aditiva koji joj daju svojstva plastičnog 

maltera lake ugradivosti, prijanjanja, paropropusnosti i otpornosti 

na atmosferske uticaje. Priprema mešalicom ili ručno. Nanosi se 

kg 200.00 
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plastičnom ili čeličnom gletaricom, a grebanje se obavlja 

stiroporom, gletaricom i drugim pogodnim alatima. Potrošnja 3,5 - 

4 kg/m2, pakovanje od 25 kg, kao što je silikonski fasadni malter 

marke "HGP" ili odgovarajuće. 

7 MALTER ZA PRSKANE FASADE sa zrnom do 2 mm, namenjen za 

površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih zidova. Potrošnja 2 - 3 

kg/m2.  Isporučuje se kao praškasti materijal u vrećama od 25 kg, 

kao što je malter za prskane fasade Hirofa marke "HGP" ili 

odgovarajuće. 

kg 100.00 

8 UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu izrađena od polimernih veziva, 

mineralnih agregata i aditiva. Glet je namenjen za gletovanje 

unutrašnjih površina zidova. Nanošenje čeličnom gletaricom. 

Potrošnja 1,25 - 1,5 kg/m2, pakovanje od 25 ili 30kg, kao što je 

glet masa marke "HGP" ili odgovarajuće. 

kg 600.00 

9 SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu izrađena od hidrauličnih 

veziva, mineralnih agregata i aditiva. Namenjen za gletovanje 

spoljašnjih malterisanih zidova, betonskih površina i sl. Nanošenje 

čeličnom gletaricom. Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. 

Pakovanje od 25 kg, kao što je glet masa marke "HGP" ili 

odgovarajuće. 

kg 100.00 

10 BANDAŽ TRAKA MREŽASTA. Samolepljiva alkalno otporna staklena 

mrežica u obliku trake. Da se lako lepi, dobro savija, poseduje 

otpornost na istezanje i kidanje. Služi za brzo i lako ojačanje 

površine zidova na potrebnim mestima, sakrivanje i saniranje 

pukotina i rupa. Isporuka u rolni širine 5cm i dužine 90m. 

kom 5.00 

11 FOLIJA PVC 015 zelena, koja ne klizi. Širina rolne od 350 do 

380cm. Težina rolne 50 kg. 

kom 12.00 

12 TANKA FOLIJA za pokrivanje nameštaja dimenzija 12,5x4 m, kao 

što je folija marke "MIMONT" ili odgovarajuće. 

kom 150.00 

13 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, kao što je traka 

marke "TESA" ili odgovarajuće. 

kom 150.00 

14 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 od 19mm do 20mm a dužine 50m po komadu, 

kao što je traka marke "TESA" ili odgovarajuće. 

kom 50.00 

15 EMAJL LAK (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, kao što je lak marke 

"ZORKACOLOR" ili odgovarajuće. 

kom 100.00 

16 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 40.00 
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kao što je boja marke "ZORKACOLOR" ili odgovarajuće. 

17 ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira  finoće 

220, dimenzija 230x280mm, kao što je šmirgl marke "SMIRDEX-

GRČKA" ili odgovarajuće. 

kom 100.00 

18 ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i vodootpornog papira  finoće 

240, dimenzija 230x280mm , kao što je šmirgl marke "SMIRDEX-

GRČKA" ili odgovarajuće. 

kom 50.00 

19 FUGEN FILER sporovezujući gips za popunu pukotina i lepljenje 

bandaž traka , kao što je sporovezujući gips marke "RIGIPS" ili 

odgovarajuće. 

kg 200.00 

20 TONER ZA POLUDISPERZIJU (crni, žuti, oker, zeleni, crveni, braon, 

plavi...). Pigment za nijansiranje unutrašnjih boja. Pakovanje od 

100 ml, kao što je toner marke "DIPICOLOR" ili odgovarajuće. 

kom 200.00 

21 PODLOGA EMULZIJA bezbojni do mlečno beli premaz na bazi 

silikonskih smola i aditiva rastvorenih u vodi za impregnacije 

mineralnih podloga, kao što je podloga marke "HGP" ili 

odgovarajuće. 

l 100.00 

22 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, kao što je git marke "JUB Akrilin" ili odgovarajuće. 

kom 50.00 

23 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, kao što je razređivač marke "ZORKACOLOUR" ili 

odgovarajuće. 

kom 30.00 

24 NITRO RAZREĐIVAČ. Smesa organskih rastvarača namenjena za 

razređenje nitro laka kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 litar, 

kao što je razređivač marke "ZORKACOLOUR" ili odgovarajuće. 

kom 2.00 

25 SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene disperzije. Pakovanje 

od 280ml. 

kom 60.00 

26 SILIKON SANITAR BELI neutralni silikonski zaptivač otporan na 

vlagu, pogodan za spojeve i pukotine u kupatilu. Pakovanje od 400 

ml tuba , kao što je silikon marke "SIMSON SANITAR" ili 

odgovarajuće. 

kom 20.00 

27 LAZURNI PREMAZ ("Zorkacolor" ili odgovarajuće)  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 6.00 

28 LAK LAZURA ("Zorkacolor" ili odgovarajuće). 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. 

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 6.00 

29 LAK ZA ČAMCE ("Zorkacolor" ili odgovarajuće) 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. 

kom 2.00 
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Potrošnja 10-11 m2/kg za jedan sloj. Pakovanje 0,75l. 

30 ANTIROST sredstvo za odklanjanje rđe sa metalnih predmeta. 

Pakovanje od 900ml. 

kom 4.00 

31 AUTO LAK SPREJ. Pakovanje od 400ml. kom 3.00 

II/ Stolarska radionica 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 KEKS TIPLA presovana bukovina. mala, srednja ili velika. 

Pakovanje od 1000 komada.  

pak 3.00 

2 LEPAK ZA DRVO ("Beohemik Drvofix" ili odgovarajuće), 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 25.00 

3 DISPERZIONI LEPAK ZA DRVO ("HENKEL MOMENT WOOD" ili 

odgovarajuće) za lepljenje hladnim i toplim postupkom. Vreme 

stvrnjavanja maksimalno 10-12 minuta po nanošenju. Pakovanje 

od 750g po komadu. 

kom 20.00 

4 SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA ("TKK TEKASIL NEUTRAL" ili 

odgovarajuće). 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. Pakovanje od 300 ml po komadu. 

kom 30.00 

5 AKRILNA ZAPTIVNA MASA ("TKK TEKADOM" ili odgovarajuće). 

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 20.00 

6 EKSERI ČELIČNI dužine 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 

120mm.  

kg 3.00 

7 ŠMIRGL PAPIR 80 od aluminijum oksida rasprskan po kvalitetnom 

papiru veličina rolne 60cm x 25m 

rolna 1.00 

8 ŠMIRGL PAPIR 100 od aluminijum oksida rasprskan po kvalitetnom 

papiru veličina rolne 60cm x 25m 

rolna 1.00 

9 ŠMIRGL PAPIR 120 od aluminijum oksida rasprskan po kvalitetnom 

papiru veličina rolne 60cm x 25m 

rolna 1.00 

10 KUKE ZA SLIKE SA TIPLOM. Dužina 6cm, tipla 8 plastična kom 100.00 

11 TROUGAONE ZAKAČALJKE ZA SLIKE, manja ili veća. kom 150.00 

12 ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 6mm, 8mm, 10mm ili 12mm. kom 500.00 

13 DRVENE TIPLE U KOMADU, bukovina. Ø=6mm, 8mm, 10mm, 

12mm ili 14mm. 

m 8.00 

14 ANUBE ZA VRATA  kom 20.00 

15 ANUBE ZA PROZORE kom 20.00 

16 ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA  kom 60.00 
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17 ŠARKE KRIVE SA ŠRAFOVIMA    kom 20.00 

18 ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA   kom 40.00 

19 ŠARKE ZA STAKLO, ravne   kom 20.00 

20 ŠARKE ZA STAKLO, krive   kom 20.00 

21 DVOKRAJAK ZA SPAJANJE NAMEŠTAJA  kom 120.00 

22 HOLŠRAFOVI KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan.  

Dimenzije 3x18, 3x25, 3x30, 3x40, 3x50, 3x60, 4x18, 4x30, 4x 

40, 4x50, 4x60mm. 

kom 5000.00 

23 HOLŠRAFOVI KRSTASTA GLAVA čeličan, galvanizovan.  

Dimenzije 5x30, 5x40, 5x50, 5x60, 5x70, 5x80, 6x30, 6x40, 6x50, 

6x60, 6x70, 6x80mm. 

kom 3000.00 

24 METALNA VINKLA 30x30 mm kom 60.00 

25 METALNA VINKLA 40x40 mm kom 60.00 

26 METALNA VINKLA 50x50 mm kom 40.00 

27 DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU STOLARIJU m 500.00 

28 UNIVER PLOČE d=18mm, u cenu uračunati I sečenje ploča na 

manje dimenzije po potrebi. 

m2 100.00 

29 UNIVER PLOČE d=28mm u cenu uračunati I sečenje ploča na 

manje dimenzije po potrebi. 

m2 30.00 

30 Kant traka širina 22mm, dužina kotura 50m kotur 4.00 

31 Kant traka širina 32mm, dužina kotura 50m kotur 2.00 

32 Lesonit ploče m2 60.00 

33 Šper ploče d=6mm m2 16.00 

34 Šper ploče d=12mm m2 12.00 

35 Šraf za metal samouvrčući 4x20, 4x30, 4x40 i 4x50mm  kom 1000.00 

36 Metalne nogice za nameštaj visina 10cm  kom 40.00 

37 Šrafovi za spajanje nameštaja dvokrajak kom 50.00 

38 Odbojnik za vrata gumeni kom 10.00 

39 Magneti za nameštaj jačina za 5kg kom 6.00 

40 Ručke drvene - dugme  kom 20.00 

41 Ručke metalne raspon šrafa 97mm  kom 10.00 

42 Ručke metalne raspon šrafa 127mm  kom 10.00 

43 Ručke za prozore  kom 20.00 

44 Nosači polica metalni valjkastog oblika bez prstena kom 200.00 

45 Stirodur zeleni 120x50x3 cm table 10.00 

46 Prozorsko staklo d=4mm sa sečenjem m2 10.00 

47 Staklarski git, namenjen je za fiksiranje stakla u drvenim 

prozorima. Pakovanje od 1 kg. 

kg 10.00 

48 DIHTUNG ČETKA ZA VRATA JEDNOREDNA. Upotpunjuje prazan 

prostor između vrata i poda . Takođe štiti od prašine i promaje. 

Montaža bočno na dno krila vrata. Braon ili bela boja. 

m 5.00 

49 DIHTUNG ČETKA ZA VRATA TROREDNA. Upotpunjuje prazan 

prostor između vrata i poda. Takođe štiti od prašine i promaje. 

Montaža na dno krila vrata. Braon ili bela boja. 

m 5.00 

III/ Zidarsko-keramičarska radionica 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih primesa i mulja. m3 2.00 

2 FRAKCIJA  bez organskih primesa i mulja, granulacija (0-4, 4-8, 8-

11, 8-16, 16-22, 16-32) 

m3 3.00 

3 TUCANIK bez organskih primesa i mulja, granulacije 0-31mm ili 0-

63mm.  

tona 2.00 
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4 PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih primesa m3 3.00 

5 GIPS alabaster kg 10.00 

6 CEMENT MC 32,5 kg 2000.00 

7 KREČ GAŠENI U VREĆAMA  kg 300.00 

8 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 100.00 

9 LEPAK ZA PLOČICE 16 od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i 

aditiva 

kg 1500.00 

10 FUG MASA od hidrauličkih veziva, mineralnih punila i aditiva kg 10.00 

11 EKSERI ČELIČNI dužine 30, 40, 60, 70, 100, 150mm.  kg 4.00 

12 U EKSERI čelični zidarski dimenzija 2,5x25 , 3,1x31  kg 1.00 

13 VIJAK ZA GIPS 3,5х35мм kom 2000.00 

14 PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje od 750 ml.  kom 30.00 

15 FOLIJA PVC 015 zelena. Širina rolne od 350 do 380cm. Težina 

rolne 50 kg 

kom 4.00 

16 Konopac d=3cm m 20.00 

17 Štafle 5x8x400 cm m 50.00 

18 JEDNOKOMPONENTNA SAMORAZLIVAJUĆA MASA za izravnjavanje 

podova. Praškast materijal izrađen od hidrauličnih veziva, 

polimernih veziva, mineralnih agregata i aditiva a služi kao 

podloga za postavljanje parketa, tepisona i pločica. Potrošnja 1,5 - 

5 kg/m2 u zavisnosti od ravnosti podloge. Pakovanje od 25 kg,  

kg 200.00 

19 VODOOTPORNA GIPS PLOČA debljine 12,5mm, namenjena za 

oblaganje plafona i zidova na mestima gde postoji vlaga.  

m2 20.00 

20 LEPAK za lepljenje Rigips gips-kartonskih ploča na zidove. kg 50.00 

21 ISPUNA za spojeve gips-kartonskih ploča. Upotreba sa  bandaž 

trakom i gletovanjem spoja. 

kg 5.00 

22 BANDAŽ TRAKA u rolni, širina 5cm dužina minimalno 80m u 

jednom koturu. 

kom 2.00 

23 CW PROFILI - vertikalni zidni profil širine 75mm služi za 

montiranje gips karton ploča.  

m 40.00 

24 UW PROFILI - horizontalni zidni profil širine 75mm služi za 

montiranje gips karton ploča.  

m 40.00 

25 CD PROFILI, za montiranje gips karton ploča.   m 20.00 

26 UD PROFILI, za montiranje gips karton ploča.  m 20.00 

27 MONTAŽNI KIT, pakovanje 310ml. kom 5.00 

28 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 .  

m 4.00 

29 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.  

m 4.00 

30 Profil "T"  aluminijumski Upotrebljava se kao prelaz između podova 

koji su istog nivoa. Montira se lepljenjem.  

m 4.00 

31 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 10.00 

32 Samolepljiva, gumizirana, bitumenska zaptivna traka laminirana 

aluminijumskom folijom. Upotreba za zaštite od prodora vode kod  

kom 10.00 
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krovnih obloga i pukotina. širina rolne 5cm a dužina 10m kao što 

je traka "Sika® MultiSeal" ili odgovarajuće. 

33 Stiropor EPS 50, debljine 5cm. m2 60.00 

34 Stiropor EPS 150, debljine 5cm. m2 30.00 

35 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. Kao što je lepak "SikaBond T2" ili odgovarajuće. 

kom 5.00 

36 SALONIT PLOČE bezazbestne za pokrivanje industrijskih i 

pomoćnih objekata. Dimenzije ploče 175x113cm. Visina talasa do 

38mm. Težina do 26 kg/kom. 

m2 40.00 

37 ŠRAF ZA SALONIT PLOČE sa pocinkovanom i gumenom 

podloškom. Služi za pokrivanje - fiksiranje salonit ploča za drvenu 

potkonstrukciju od štafli. Ide u pakovanju sa gumenom i 

pocinkovanom podloškom. 

pak 500.00 

38 BEHATON PLOČE sive, debljine 6 cm. Beton za  behaton elemente 

od višefrakcijskog separisanog agregata, cementa visoke marke, 

aditiva i pigmenata.  

m2 30.00 

39 IVIČNJAK vibro-presovani, sivi. Dimenzija 7x20x50cm. m 40.00 

40 RIGOLA siva. Dimenzija 16x25x6cm. m 20.00 

41 KANALETA siva. Dimenzija 50x50x20cm m 20.00 

42 POKRIVAJUĆA LAJSNE ZA DILATACIJE od 15 do 35mm za podove 

iste visine i zidne obloge. Lajsna dužine 3m od eloksiranog 

aluminijuma. 

m 15.00 

43 SAMOLEPLJIVA BAKARNA TRAKA. Širina trake 12mm u rolni dužine 

50m. 

kom 4.00 

44 Epoksidni 2-komponentni prajmer za betonske površine pred 

livenje podnog sistema. Bezbojni epoksidni sistem bez rastvarača, 

koji  poseduje   visoku   čvrstoću   i   otpornost   na abraziju. 

Otporan  je  na  kiseline,  baze,  naftne derivate i rastvore soli. 

Komponente  A  (smola)  i B (ušvršćivač) su zapakovane u dve 

odvojene posude u unapred  određenoj  težinskoj  srazmeri.  Sva 

količina komponente B se dodaje u komponentu  A. Da se nanosi 

valjkom, četkom ili pištoljem u jednom sloju. Potrošnja: 200-300 

g/m2. Da se isporučuje u kompletu (A+B) od 5 kg i 10 kg. Kao što 

je epoksidni 2-komponentni prajmer "Isomat DUROFLOOR-PSF"  ili 

odgovarajuće. 

kompl. 1.00 

45 2 komponentni obojeni epoksidni sistem sa rastvaračima, koji 

obezbeđuje odlično prijanjanje za podlogu i elektro provodljivost, 

što sprečava akumulaciju statičkog elektriciteta na podnoj površini. 

Komponente A (smola) i B (ušvršćivač) su zapakovane u dve 

odvojene posude u unapred određenoj težinskoj srazmeri. Sva 

količina komponente B se dodaje u komponentu A. Valjkom se 

nanosi u tankom sloju. Potrošnja: 200 g/m2. Da se isporučuje u 

kompletu (A+B) od ukupno 8 kg. Kao što je 2-komponentni 

"Isomat DUROFLOOR-CV"  ili odgovarajuće. 

kompl. 2.00 

46 2-komponentni samoravnajući antistatik epoksidni pod bez 

rastvarača koji obezbeđuje trajnu elektroprovodljivost. Da 

poseduje visoku čvrstinu i otpornost na abraziju i odoleva 

organskim i neorganskim kiselinama, bazama, naftnim derivatima, 

otpadnim materijalima... Pogodan za kompjuterske sobe, 

labaratorije, štamparije, bolnice, benzinske pumpe, trafo-stanice. 

Da se razastire po podu uz pomoć glatke ravnjače do debljine od 2 

mm. Isporučuje u kompletu (A+B) od ukupno 10 kg, sa 

komponentama A i B u predviđenoj težinskoj srazmeri. Kao što je 

kompl. 15.00 



11/139 

2-komponentni "Isomat DUROFLOOR-C"  ili odgovarajuće.    

47 LAMINAT, 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. Preporuka: proizvođač 

“Tarkett”, naziv “Woodstock 832 Hrast Haywood Mocha” ili 

odgovarajuće. Isporučiti u kompletu sa PVC folijom i sunđerastim 

filcom. 

m2 150.00 

48 TERMOIZOLACIONE PLOČE, ispod podova. Debljina 

termoizolacionih ploča d=10cm, obostrano obložene parpropusnom 

folijom, sastave folije preklopiti u širini 10cm i lepiti na obostranom 

lepljivom trakom. Minimalna pritisna čvrstoća ploča 300kPa. 

m2 50.00 

49 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MERMERA I GRANITA. Primenjuje se na 

svim podlogama od prirodnog i veštačkog kamena: mermeru, 

granitu, teracu, betonu itd. Skida organsku prljavštinu i naslage, 

ulje, masnoću, prethodno nanešene zaštitne slojeve i standardnu 

prljavštinu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 10 - 

15 m²/1 l. Pakovanje od 1 litre. 

kom 2.00 

50 KRSTIĆI ZA KERAMIČARE 2,5mm. Pakovanje od 250 komada. pak 2.00 

IV/ Bravarska radionica 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 125mm  par 4.00 

2 ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 150mm  par 4.00 

3 ŠARKE ZA DRVENA VRATA  kom 10.00 

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

M5x50. Kao što je cilindrični uložak "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 20.00 

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

M5x50. Kao što je cilindrični uložak "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 25.00 

6 CILINDAR ULOŽAK 30+50mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom 

M5x60.  Kao što je cilindrični uložak "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 10.00 

7 CILINDAR ULOŽAK ZA METALNA VRATA 27,5+27,5mm u 

pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50. Kao što je cilindrični uložak 

"BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 5.00 

8 CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA METALNA VRATA 

27,5+27,5mm u pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50. Kao što je 

cilindrični uložak "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 1.00 

9 BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 6-ica, uz bravu se isporučuje i 

prihvatnik. Kao što je brava "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 5.00 

10 BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 8-ica, uz bravu se isporučuje i 

prihvatnik. Kao što je brava "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 5.00 

11 BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM  uz bravu isporučiti i 

prihvatnik. Kao što je brava "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 2.00 

12 BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz bravu isporučiti i 

prihvatnik. Kao što je brava "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 2.00 

13 BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM I POLUGOM uz bravu 

isporučiti i prihvatnik. Kao što je brava "BANE A.D." ili 

odgovarajuće.  

kom 2.00 

14 BRAVA SIGURNOSNA ZA VRATA. Uz bravu isporučiti i prihvatnik. 

Kao što je brava "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 1.00 

15 SIGURNOSNA POKRIVAJUĆA BRAVA. Sigurnosna prikivajuća brava kom 1.00 
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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. Kao što je brava "BANE 

A.D. " ili odgovarajuće.  

16 BRAVA 100mm desna. U cenu uračunati i posebnu izradu brave 

male serije jer taj tip brave nije više u serijskoj proizvodnji. 

kom 20.00 

17 BRAVA 100mm leva. U cenu uračunati i posebnu izradu brave male 

serije jer taj tip brave nije više u serijskoj proizvodnji. 

kom 20.00 

18 BRAVICA. Primena kod raznih vrsta ormarića, fioka, kabinetskih 

vrata itd. Kao što je bravica "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 10.00 

19 BRAVICA ZA POŠTANSKO SANDUČE. Kao što je bravica za 

poštansko sanduče "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 3.00 

20 UNIVERZALNA ŠTELUJUĆA BRAVICA SA POMIČNIM JEZIČKOM. 

Cilindrična bravica izradjena od mesinga, isporuka sa 2 ključa. Kao 

što je univerzalna štelujuća bravica sa pomičnim jezikom "BANE 

A.D. "  ili odgovarajuće.  

kom 5.00 

21 BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE FIOKA STOLOVA. isporuka sa 2 

ključa. 

kom 5.00 

22 KLJUČ . Kao što je kluč "BANE A.D. 8312" ili odgovarajuće.  kom 80.00 

23 KLJUČEVI ZA CILINDAR BRAVE SIROVI  kom 30.00 

24 KLJUČEVI OBIČNI  1-8  kom 10.00 

25 KLJUČEVI  ŠUPLJI RAZNI                       kom 10.00 

26 KVAKA ZA VRATA ("BANE A.D. kvaka 1182" ili odgovarajuće). kom 10.00 

27 KVAKA ZA VRATA ("BANE A.D. kvaka 3108" ili odgovarajuće). kom 20.00 

28 ŠTIT ZA BRAVE ("BANE A.D. štit 1180" ili odgovarajuće). kom 2.00 

29 ŠTIT ZA BRAVE ("BANE A.D. štit 3110" ili odgovarajuće). kom 2.00 

30 ŠTIT ZA KVAKU. Kao što je štit za kvaku "BANE A.D. 3109" ili 

odgovarajuće.  

kom 10.00 

31 KATANAC. Katanac sa kaljenom obujmicom. Kao što je katanac 

"BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 3.00 

32 TOVAT MAST litijumova višenamenska maziva mast za 

podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva.  

Pakovanje od 1 kg 

kg 2.00 

33 CRNE CEVI KUTIJE 40/40 m 18.00 

34 CRNE CEVI KUTIJE 30/30 m 18.00 

35 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20 m 18.00 

36 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40 m 18.00 

37 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30 m 12.00 

38 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40 m 12.00 

39 "L" PROFIL 25/25mm gvozdeni m 12.00 

40 PLJOŠTI PROFIL 25/2,5mm gvozdeni m 12.00 

41 ZAVRTNJI M-6 SA MATICOM             kom 200.00 

42 VIJAK ZA DRVO KRTATA GLAVA čelični, galvanizovan.  

Dimenzije 3x25mm, 3,5x30mm, 4x40mm, 4x45mm, 4x60mm, 

5x60mm, 6x60mm. 

kom 1000.00 

43 VIJAK ZA LIM ravna glava.  

Dimenzije 3,5x13mm, 3,5x19mm, 4,2x13mm, 4,2x19mm. 

kom 500.00 

44 VIJAK ZA LIM upustena glava. 

Dimenzije 3,5x13mm, 3,5x19mm, 4,2x13mm, 4,2x19mm. 

kom 500.00 

45 NAVRATKE MAŠINSKE M6 ili M8. kom 500.00 

46 PODLOŠKE M6 ili M8  kom 500.00 
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47 ZASUN ZA DRVENA VRATA. Ukopavajući mesingani preklopni 

zasun. Dimenzije 160mm, 200mm, 300mm. 

kom 5.00 

48 ZASUN ZA METALNA VRATA. Ukopavajući mesingani preklopni 

zasun dužine 250mm. 

kom 5.00 

49 BAJONET RIGLA cinkovana. Dužina 90mm ili 120. kom 6.00 

50 RIGLA ZA NAMEŠTAJ, cinkovano žuta. Dužina 60mm ili 80mm .  kom 10.00 

51 REZA ZA KATANAC. Cinkovana površinska zaštita. Dimenzija: 100, 

120, 140, 160mm. 

kom 4.00 

52 MAKAZE ZA PROZOR. Čeone ili bočne. kom 4.00 

53 MAKAZE ZA BAR VRATAŠCA.  Kao što su makaze za bar "BANE 

A.D." ili odgovarajuće.  

kom 2.00 

54 VALJKASTI PRIHVATNIK ZA ZATVARANJE PROZORA. Prihvatnik 

dimenzija 20x18mm ili 26x18 sa delom koji se šrafi 30mm. Kao 

što je valjkasti prihvatnik "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 10.00 

55 USADNI JEZIČAK ZA PROZORE. kom 10.00 

56 STAKLENE PLOČICE DIMENZIJA 80X160mm, debljina stakla 4mm. 

 Fazetna 5mm na svim ivicama i sa dve rupe Ø=5mm radi 

učvršćivanja u podlogu  

kom 50.00 

57 OGLEDALO debljine 4mm. Fazetna 10mm na svim ivicama i sa 4 

rupe Ø=5mm radi učvršćivanja u podlogu. Cenu izraziti m2. 

m2 2.00 

58 UKRASNE KRUŽNE METALNE KAPICE ZA ŠRAFOVE širine 14mm. 

Pakovanje se sastoji iz dela koji se sa šrafom učvršćuje za podlogu 

i metalne hromirane pokrivajuće kapice. Služe za učvršćivanje 

ogledala i staklenih pločica. 

pak 100.00 

59 DRŽAČ ŠIPKE TEPIHA. Par se sastoji iz levog i desnog držača 

tepiha. Kao što je držač šipke tepiha "BANE A.D." ili odgovarajuće.     

par 6.00 

60 ŠIPKA ZA DRŽAČ TEPIHA inox, Ø=12mm. Dužine šipke 1,5m . m 9.00 

61 Šraf M8 x 30 kom 400.00 

62 SPREJ ODVIJAČ VD40 kom 4.00 

63 ŠARKE ZA GARAŽNA VRATA I KAPIJE kom 12.00 

64 SAJLA za jarbole Ø 5 mm. m 50.00 

V/ Tapetarska radionica 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 MEBL ŠTOF širina 140cm, 100% pamuk m 100.00 

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

neodgovarajuće) 

m 100.00 

3 ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje prostorije m2 70.00 

4 PLIŠ POLIESTERSKI, težina min 415g/m², sastav 100% poliester, 

otpornost na habanje 100.000 obrtaja, može se prati u mašini za 

veš, ne pegla se, atest o negorivosti za objekte javne namene, 

boja tamno crvena svečana. Pakovanje u rolni širina 140cm a 

dužina 30m. 

kom 1.00 

5 PLIŠ PRIRODNI, težina min 580g/m², sastav viskoza i pamuk 

(veća sadržina viskoze u odnosu na pamuk, između 50%-50% I 

60%-40%), otpornost na habanje 100.000 obrtaja, pere se ili 

hemijski ili u mašini za veš, testiran na negorivost BS 5852, cena 

7.000din/m sa pdv-om (može se uzimati na metar), boja tamno 

crvena svečana. Pakovanje u rolni širina 140cm a dužina 20m. 

kom 1.00 

6 TEPISON za javne objekte, upotrebna klasa 32, stopa luksuza 6 

zvezdica, sastav poliamid 100%, sertifikat o sporogorivosti CFLS1, 

melirani ili jednobojni. Pakovanje u rolni širina 4m a dužina 24m. 

kom 1.00 

7 STIROPOR D=5cm dimentija table 120x60cm kom 10.00 
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8 SUNĐER d=1cm gustine 25 120x200 cm kom 10.00 

9 SUNĐER d=2cm gustine 25 120x200 cm kom 20.00 

10 SUNĐER d=3cm gustine 25 120x200 cm kom 20.00 

11 SUNĐER d=4cm gustine 25 120x200 cm kom 10.00 

12 UNIVERZALNO LEPILO od sintetičkog kaučuka u organskim 

rastvaračima JUS H.K2.101 

kg 35.00 

13 GURTNE SINTETIČKE širina 5cm, pakovanje u koturu od 50m. m 50.00 

14 KONAC MAŠINSKI poliakrilni  debljina 40 kalemi dužine 5000m. kom 10.00 

15 KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60 kalemi dužine 5000m. kom 20.00 

16 KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8 ili 8/10. Pakovanje od 5000kom. pak 6.00 

17 KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8 ili 58/10. Pakovanje u kutiji 

od 5000 kom 

pak 4.00 

18 TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine 25mm  bele boje m 40.00 

19 KLIZAČI ZA ZAVESE, plastični  kom 1000.00 

20 IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 ili 120. Igle za "Necchi" 

šivaću mašinu. 

kom 10.00 

21 IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80, 100 ili 120. Igle za "Bagat" 

šivaću mašinu. 

kom 10.00 

22 ROLO GURTNE 13, pamučne m 40.00 

23 ROLO PLATNO zelene boje, širine 140 cm m 40.00 

24 NOSAČ ROLO PLATNA - FLOS  140 cm kom 10.00 

25 POTEZNI KANAP ROLO PLATNA, sintetički kanap debljine 4mm m 70.00 

26 PLATNO BELO (sirovo platno) širine 140cm m 50.00 

27 EKSERI TAPETARSKI  "U" 20/20 spona sa običnim šiljcima čelična 

žica 

kg 4.00 

28 EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj kom 500.00 

29 KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni kg 4.00 

30 ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm.  m 40.00 

31 DVOSTRANO LEPILO “TEP" ili odgovarajuće.  Širine 5cm, dužine 

25m 

kom 70.00 

32 ELASTIČNA GURTNA gumena širine 5cm m 40.00 

33 ŠNUR UKRASNI za nameštaj m 20.00 

34 ČIČAK TRAKA širine 20mm m 30.00 

35 OLOVNI KANAP 80 gramski m 25.00 

36 Lastiž 10mm m 50.00 

37 Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na dužinu od 4,5m  m2 0.50 

38 PVC garnišna sa jednim kanalom. Dužina od 4m. Širina 48mm. 

Boja bela. 

m 32.00 

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

bela. 

m 32.00 

40 Žima. Debljina 3cm.  m2  12.00 

41 Žičano jezgro. m2 12.00 

42 Kanap za vezivanje dugmadi. pak 2.00 

43 Tepisoni sa opšivanjem, 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. Kao što je tepison proizvođača "Sintelon,  Essence Termo 

90308" ili odgovarajuće. 

m2 10.00 

44 Tepisoni sa opšivanjem. 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. Kao što je tepison proizvođača 

m2 20.00 
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"ITC, naziv Check 095" ili odgovarajuće. 

45 Tepisoni sa opšivanjem za visoko frekventne prostorije. Otporan 

na habanje, antistatičan, klase gorivosti Cfls1. Boja: siva; 

sirovinski sastav: 100% polipropilen; klasa upotrebe: 22. Kao što 

je tepison proizvođača "Sintelon, naziv Meridian URB 1135" ili 

odgovarajuće. 

m2 50.00 

46 Eko koža za presvlačenje nameštaja. Gumirana, dvoslojna, blagog 

sjaja, veran utisak prirodne kože. Sirovinski sastav: gornji sloj 

100% PVC, donji sloj 15% pamuk i 85% poliester. Jednostavno 

održavanje. Kao što je eko koža proizvođača "Atlas" ili 

odgovarajuće. Boja: smeđa. 

m2 30.00 

47 OTIRAČ “kokos”, debljine 20mm.  m2 6.00 

48 SAMOLEPLJIVA TRAKA PROTIV KLIZANJA, vodootporna, 

namenjena mokrim, nagnutim i izuzetno klizavim područjima. 

Boje: crno-žuta, bela, siva ili transparentna. Dimenzija trake u 

rolni je 25mm x 5m. 

kom 10.00 

49 TAPETARSKO-KROJAČKE IGLE – BIZON sa plastičnom glavom. 

Pakovanje od 100 komada. 

pak 1.00 

VI/Radionica instalatera vodovoda i kanalizacije 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 BATERIJA ZA UMIVAONIK - srčasta, 2 cevi, niklovna. kom 5.00 

2 BATERIJA ZA UMIVAONIK - 3 cevi, niklovana. kom 3.00 

3 BATERIJA ZA UMIVAONIK - jednoručna, zidna, niklovana. kom 5.00 

4 BATERIJA ZA KADU - jednoručna, zidna, niklovana. kom 1.00 

5 KLOZET ŠOLJA  PODNA kom 2.00 

6 ZVONO ZA KOTLIĆ - plastični za bešumne klozet kotliće kom 10.00 

7 UMIVAONIK SA STUBOM 600mm kom 2.00 

8 SIFON REBRASTI ZA UMIVAONIK – kvalitetni, plastični kom 15.00 

9 DASKE ZA ŠOLJU DRVENE PLASTIFICIRANE - klase I kom 20.00 

10 DASKE ZA ŠOLJU PLASTIČNA - klase I kom 25.00 

11 VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 300mm kom 35.00 

12 VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 400mm kom 35.00 

13 VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-1/2" impregnirane (žičani bužir)  kom 15.00 

14 VEZE ZA BOJLER  1/2-1/2" par 15.00 

15 VEZE ZA KOTLIĆ 600mm 3/8 na 3/8 kom 25.00 

16 EK VENTIL 3/8-3/8 niklovan kom 20.00 

17 VIRBLE ZA BATERIJU 1/2" samopodesive plastične ”Nautilus” ili 

odgovarajuće  

par 25.00 

18 KOLENA  Ø=20mm  unutrašnji navoj plastične   kom 50.00 

19 "T"  KOMAD Ø=2Omm plastični kom 40.00 

20 REDUKCIJA Ø25/20 plastična kom 15.00 

21 KOLENA  Ø=20mm  plastična kom 50.00 

22 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=20mm kom 15.00 

23 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=25 mm kom 5.00 

24 MUFOVI  Ø=25mm plastični kom 10.00 

25 MUFOVI  Ø=20mm unutrašnji navoj plastični kom 15.00 

26 MUFOVI  Ø=20mm spoljašnji navoj plastični kom 10.00 

27 CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE 4m kom 10.00 

28 ŠRAFOVI KOMPLET za umivaonik pocinkovani. Kao što su komplet 

šrafovi za umivaonik "Dijana" ili odgovarajući. 

pak 20.00 

29 ŠRAFOVI KOMPLET za WC šolju mesingani. Kao što su komplet pak 20.00 
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šrafovi za WC šolju "Dijana" ili odgovarajući. 

30 ŠRAFOVI KOMPLET bojler mesingani. Kao što su komplet šrafovi za 

bojler "Dijana" ili odgovarajući. 

pak 10.00 

31 TIPLE 6mm, 8mm, 10mm i 12mm. kom 200.00 

32 Protočni bojler prohromski od 10l kom 2.00 

33 Bojler prohromski od 10 l potisni kom 2.00 

34 Prohromski bojler od 80 l  kom 1.00 

35 Vodokotlić  niskomontažni. Kao što je vodokotlić ,,Geberit,, ili 

odgovarajući. 

kom 5.00 

36 Vodokotlić visokomontažni . Kao što je vodokotlić ,,Geberit,, ili 

odgovarajući. 

kom 10.00 

37 Sifon za pisoar - plastični, gibljivi kom 20.00 

38 Sifon za umivaonik - plastični, gibljivi kom 25.00 

39 Sifon za dvodelni sudoper - plastični , gibljivi kom 10.00 

40 Sifon za jednodelni sudoper - plastični kom 1.00 

41 Sifon za jednodelni sudoper - gibljivi kom 10.00 

42 Baterija za sudoper jednoručna sa pokretnom lulom sa 3 cevi kom 3.00 

43 Zvono za kotlić. Kao što je zvono za kotlić "Geberit" ili 

odgovarajuće. 

kom 15.00 

44 Plovak za kotlić. Kao što je plovak za kotlić "Geberit" ili 

odgovarajući. 

kom 20.00 

45 Veze za bojler – fiksne, duže par 10.00 

46 Jednoručna baterija za protočni bojler par 2.00 

47 Kanap sa rukohvatom za vodokotlić kom 50.00 

48 Poluga za vodokotlić kom 20.00 

49 Sifon za tuš kadu kom 1.00 

50 KOMPLETAN KONZOLNI WC-a od fajansa I klase sa nosačem, 

ugaonim ventilom priključka vode ½", vodokotlićem, aktivirajućom 

tipkom, WC daskom i svim pratećim materijalom. Nosač je izređen 

od čeličnih profila zaštićenih plastificiranjem. Predzidni element se 

šrafi za pod i zid dok se uzidni u gornjem delu bočno šrafi za 

ojačanu vertikalnu konstrukciju gipskartonskog zida. U sastavu 

elementa je vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije sa 

režimom ispiranja od 6 i 3 litre (i podesivom) sa inoks 

aktivirajućom tipkom s preda. Preko aktivirajuće tipke je 

omogućeno stavljanje kocke za dezinfekciju. Element sadrži interni 

sistem prečišćavanja vazduha iz wc šolje sa filterom smeštenim u 

aktivirajućoj tipki tako da je sistem priključen na elektro mrežu. U 

sastavu elementa je i kompletan elektro sklop sa eventualnim 

transformatorom. Ceo sklop je zvučno izolovan. WC daska je od 

duroplasta. 

kompl 1.00 

51 HOLENDER POCINKOVANI 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2". kom 12.00 

52 DUPLI NIPL POCINKOVANI 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2". kom 12.00 

53 ČEP POCINKOVANI 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2". kom 12.00 

VII/ Radionica instalatera grejanja 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 Odzračne slavinice 3/8" kom 20.00 

2 Kudelja kg 1.00 

3 Teflon traka kom 50.00 

4 Kuglasti ventil 1/2" kom 5.00 
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5 Kuglasti ventil 3/4" kom 5.00 

6 Kuglasti ventil 1" kom 5.00 

7 Kuglasti ventil 5/4" kom 5.00 

8 Kuglasti ventil 6/4" kom 5.00 

9 Kuglasti ventil 2" kom 3.00 

10 Radijator baterija JET 900 ( 870/90 )- q=235W( za t=60). 

Isporuka komadno  (članak). 

kom 35.00 

11 Radijator baterija 800/160 kom 4.00 

12 Radijator baterija 680/160 kom 4.00 

13 ARMIRANA PRESOVANA GUMA ZA DIHTOVANJE debljine 3mm. 

Isporuka u tablama dimenzija 1m x 1m.  

m2 2.00 

14 IZOLACIJA CEVI ZA GREJANJE debljine zida 19mm. Primena u 

sistemima grejanja i hlađenja. Područje primene za temperature 

od -45°C do +105°C. Zadovoljava W35 kategoriju za vodu. 

Isporučuje se u komadima dužine 2 m sa debljinama zida 19 mm. 

Za cevi od 1/8" do 4". 

m 20.00 

15 ALUMINIJUMSKA LEPLJIVA TRAKA širine 50mm, za obmotavanje 

izolacionih materijala, UV otporna i otporna na toplotu. Isporučuje 

se u rolni širine 50mm i dužini od 50m.  

kom 2.00 

16 GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR " CINI"  Ø 5/4 cola, levi navoj kom 1.00 

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

navoj 

kom 1.00 

VIII/Radionica elektro instalatera 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 Kabel PP-Y 3x1.5mm2 m 200.00 

2 Kabel PP-Y 3x2.5mm2 m 200.00 

3 Kabel PP00 3x2.5mm2 m 50.00 

4 Kabel PP00- 3x4mm2 m 50.00 

5 Kabel PP00-Y 5x6mm2 m 50.00 

6 Kabel PPL 3x1.5mm2 m 50.00 

7 Kabel PPL-Y 3x2.5mm2 m 200.00 

8 Kabel PPL-Y 5x1.5mm2 m 100.00 

10 Sijalica kompaktna integrisana Tornado High Lumen 60W 

CDL(6500K) E27 1ct/6 10000h 60W (zamenjuje sijalicu 270W), 

energetska efikasnost (ЕЕL)  А, nominalni fluks 4300lm, 6500K, 

nominalna reprodukcija boja minimum 80%, vreme startovanja 

1,5s, nominalni životni vek 10000 sati, grlo E27. Kao što je sijalica 

kompaktna integrisana "Tornado High Lumen 60W" ili 

odgovarajuća. 

kom 55.00 

11 LED SIJALICA CorePro LEDbulb 12.5-100W snage 13W (zamenjuje 

sijalicu od 100W), energetska efikasnost (ЕЕL)  А+, nominalni 

fluks 1521lm, 6500K, nominalna reprodukcija boja minimum 80%, 

vreme startovanja 0,5s, nominalni životni vek 15000 sati, grlo 

E27. Kao što je LED sijalica "CorePro LEDbulb 12.5-100W snage 

12.5W" ili odgovarajuća. 

kom 30.00 

12 Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva) 6Y 32 W ww E27 220-

240V nominalni fluks 2255 lm. Kao što je sijalica kompaktna 

integrisana marke "Tornado" ili odgovarajuća. 

kom 10.00 

13 Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva) 6Y 23W ww E27.220-

240V 

kom 24.00 

14 Luster grla porculansko E27 100W kom 20.00 
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15 Sijalice E27 75W kom 100.00 

16 Sijalice E27 60W kom 100.00 

17 Sijalice E27 40W kom 350.00 

18 LED sijalica CorePro LEDcandle snage 5,5W (zamenjuje sijalicu od 

40W), energetska efikasnost (EEL) A+, nominalni fluks 470lm, 

2700K, nominalna reprodukcija boja 80%, vreme startovanja 0,5s, 

nominalni životni vek 15000 sati, grlo E14. Kao što je LED sijalica 

"CorePro LEDcandle snage 5,5W" ili odgovarajuća. 

kom 50.00 

19 Sijalica E14 reflektorska  40W kom 10.00 

20 Minjon sijalice  40W E14 kom 150.00 

21 Fluorescentna cev od 18W sa belom svetlošću840 ili 865 kom 500.00 

22 Starter S2 4W-22W 220-240V  kom 500.00 

23 Fluorescentna cev Master TL5 HE 35W/ SLV/40 865 kom 50.00 

24 Fluorescentna cev MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40,  kom 50.00 

25 Fluorescentna cev MASTER TL5 HO 54W SLV/40, 840 kom 50.00 

26 Fluorescentna cev MASTER TL-D 36W/940 kom 10.00 

27 Fluorescentna cev od 36W sa belom svetlošću 840 ili 865 kom 500.00 

28 Starter 4W-65W 220-240V  kom 500.00 

29  F.C. 58W/33-640 92kom na stanju kom 100.00 

30 Grlo za fluoroscentne cevi G13 kom 2.00 

31 Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa podnožjem za starter nadgradno 

sa zavrtnjem 

kom 2.00 

32 Kutija Ф60mm JUS N.E1.122 kom 50.00 

33 Kutija sa Ф78mm JUS N.E1.122 kom 50.00 

34 Kutija 100x100mm JUS N.E1.117 kom 5.00 

35 Izolir trake 20m, u raznim bojama kom 40.00 

36 Padobran tiple M4 glava za krstasti odvijač kom 200.00 

37 Elektronska prigušnica e-Kjoto II  kom 1.00 

38 Elektronska prigušnica HF-Performer TL-D EII,  kom 1.00 

39 Prigušnica 1x36W , 230V ~50Hz, FEP  kom 5.00 

40 Grlo E14 bekelit 2A 250V kom 60.00 

41 FEP svetiljka (Klub 2D 16W) kom 5.00 

42 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za 

montažu na plafon/zid kružnog oblika prečnika 350mm. Kućište 

svetiljke je od polikarbonata obojeno u belu boju. Stepen 

mehaničke zaštite je IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa 

II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa bojom 

svetlosti 4000K, dimabilnim elektronskim predspojnim uređajima i 

indeksom reprodukcije boje Ra80. Efikasnost min 100lm/W, 

ukupan fluks sistema je 1200lm.  Maksimalna snaga sistema je 

12W. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama 

koje vaze za proizvode, da ima CE znak. Kao što je svetiljka je tipa 

Philips CoreLine Wall-mounted WL130V LED12S/840 PSU WH ili 

odgovarajuća. 

kom 20.00 

43 Nadgradna vodonepropusna širokosnopna svetiljka izrađena u LED 

tehnologiji za montažu na zid dimenzija 63x483x67mm, za 

osvetljenje ogledala. Kućište svetiljke je od metala. Stepen 

mehaničke zaštite je IP44, dok je strujna klasa II. Svetiljka se 

isporučuje u kompletu sa LED izvorima svetlosti. Snaga svetiljke je 

3x2,5W, a količina svetlosti 560lm.  Kao što je svetiljka tipa Fit 

wall lamp chrome 3x2.5W SELV ili odgovarajuća. 

kom 10.00 

44 Svetiljka sa fluo cevi. Kao šti je svetiljka sa fluo cevi  "Pentura-

mini" TCH 128, 14W/830oK, sa ugrađenim prekidačem ili 

odgovarajuća. 

kom 2.00 
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45 Živina sijalica SON-H 110W sa prigušnicom za grlo E27, A+ kom 10.00 

46 LED SIJALICA G10 35W WW CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 230V 

. Kao što je Led sijalica marke Philips ili odgovarajuća. 

kom 10.00 

47 LED SIJALICA G10 50W WW CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 

230V. Kao što je Led sijalica marke Philips ili odgovarajuća. 

kom 20.00 

48 Metal halogena sijalica sa dva podnoška MHN-TD 150W topla bela kom 10.00 

49 Svetiljka metal halogena ugradna 150W komplet svetiljka sa 

predspojnom spravom i sijalicom. 

kom 5.00 

50 Elektronska predspojna sprava za metal halogenu sijalica sa dva 

podnoška MHN-TD 150W  

kom 1.00 

51 Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40 grlo) kom 1.00 

52 Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY 6,35  8A) kom 1.00. 

53 Grlo za halogen sijalice G4 keramičko (GY 6,35  8A) kom 1.00 

54 Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A kom 20.00 

55 Šuko utikač laki u "L" izvedbi 10/16A 230V, beli kom 20.00 

56 Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 250V kom 20.00 

57 Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa uzemljenjem 10/16A 

250V 

kom 10.00 

58 Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V kom 3.00 

59 Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem u "L" izvedbi 16A 380V             

JUS.N.E0.350 

kom 10.00 

60 PŽ konektor (šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem i 

poklopcem 10/16A 250 V) 

kom 5.00 

61 Kip prekidač 16A sa indikacijom. kom 10.00 

62 Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V kom 20.00 

63 Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V kom 2.00 

64 Jednopolni prekidač (16A) u zid kom 40.00 

65 Jednopolni prekidač (16A) na zid kom 2.00 

66 Naizmenični prekidač u zid 10/16A-250 V kom 25.00 

67 Naizmenični prekidač na zid 10/16A-250 V kom 1.00 

68 Unakrsni prekidač (u zid) 10/16A-250 V kom 10.00 

69 Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom) 10A-250V kom 2.00 

70 Štapni termostat za etažni kotao. kom 2.00 

71 Prigušnica 125W kom 1.00 

72 Monofazna  OG utičnica 16A-250V sa uzemljenjem na zid. kom 5.00 

73 Gips kg 100.00 

74 Tiple sa šrafom Ф6 gužvajuće sa zavrtnjima kom 100.00 

75 Tiple sa šrafom Ф8 sa zavrtnjima kom 200.00 

76 Tiple sa šrafom Ф10 sa zavrtnjima kom 50.00 

77 Tiple sa šrafom Ф12 sa zavrtnjima kom 200.00 

78 VS klemne 1.5mm2 komplet reglete kom 1.00 

79 VS klemne 2.5mm2 komplet reglete kom 1.00 

80 Vezice PVC 30cm (4mm širina) kom 100.00 

81 Šina za automatske osigurače kom 1.00 

82 Forel sa fotosondom I priključnim  kabelom za sondu  kom 2.00 

83 Stepenišni automat kom 2.00 

84 Uložak za osigurač (patrona), topljivi, 10A kom 300.00 

85 Uložak za osigurač, topljivi, 16A kom 300.00 

86 Uložak za osigurač, topljivi, 20A kom 100.00 

87 Uložak za osigurač, topljivi, 25A kom 50.00 

88 Uložak za osigurač, topljivi, 35A kom 50.00 

89 Uložak za osigurač, topljivi, 50A kom 10.00 

90 Uložak za osigurač, topljivi, 63A kom 50.00 

91 Osigurač cevasti kao što je “Elvod-Kragujevac” ili odgovarajući 80A kom 1.00 
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(100A) 

92 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 10A kom 20.00 

93 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 16A  kom 30.00 

94 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 20A kom 12.00 

95 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 25A kom 50.00 

96 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 32A kom 9.00 

97 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) 40A kom 1.00 

98 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) tri vezana 

(РСТ) 16А 

kom 2.00 

99 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) tri vezana 

(РСТ) 20А 

kom 2.00 

100 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) tri vezana 

(РСТ) 25А 

kom 2.00 

101 Instalacioni automatski prekidači (automatski osigurači) tri vezana 

(РСТ) 32А 

kom 2.00 

102 Nagradna kompaktna razvodna tabla, providna vrata, broj redova 

jedan i za pet modularnih jedinica. 

kom 1.00 

103 Plastični orman za instalacionu opremu (razvodna tabla), 

jednoredna za 12 osigurača, sa providnim poklopcem 

kom 2.00 

104 Rešo sa dve ringle  kom 1.00 

105 Silikonski provodnik Si/F 1,5 mm2 m 50.00 

106 Silikonski provodnik Si/F 2,5 mm2 m 50.00 

107 Silikonski provodnik Si/F 4,0 mm2 m 50.00 

108 Silikonski provodnik Si/F 6,0 mm2 m 50.00 

109 Papučice za silikon žicu 2,5 mm2 kom 100.00 

110 Papučice za silikon žicu 4,0 mm3 kom 100.00 

111 Papučice za silikon žicu 6,0mm4 kom 100.00 

112 pok kanal 16x20x2000 kom 10.00 

113 Kablovske plastične negorive kanalice 60x60x2000 kom 10.00 

114 Kablovske plastične negorive kanalice 40x40x2000 kom 10.00 

115 Kablovske plastične negorive kanalice 30x30x2000 kom 10.00 

116 Kablovske plastične negorive kanalice 150x60mm m 80.00 

117 Kablovske plastične negorive kanalice 100x60mm m 50.00 

118 Podna kanalica 77h19h2000 (4 komore) kom 10.00 

120 Luster klemne 1,5 mm2 kom 5.00 

121 Luster klemne 2,5 mm2 kom 5.00 

122 Luster klemne 4 mm2 kom 5.00 

123 Luster klemne 6 mm2 kom 5.00 

124 Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5 mm2 kom 20.00 

125 Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4 mm2 kom 20.00 

126 Kontakt sprej kom 4.00 

127 Ulje za vakum pumpu 0,6 litara lit 1.00 

128 Protiv panik rasveta komplet dvostrani difuzor kom 1.00 

129 Protiv panik rasveta komplet  nadgradna montaža kom 1.00 

130 Protiv panik rasveta komplet za spuštenu montažu kom 1.00 

131 Indikator-prekidač za uljni radijator kom 1.00 

132 Industriska utičnica (nadgradna) i utikač uko-uto 5x63A kom 1.00 

133 Industriska utičnica (nadgradna) i utikač- uko-uto 5x32A kom 1.00 

134 Sijalica Genie master E14 11W/865. Kao šti je sijalica marke  

Philips ili odgovarajuća 

kom 50.00 

135 Kalibracioni prsten za osigurače 6A kom 5.00 

136 Kalibracioni prsten za osigurače 10A kom 5.00 

137 Kalibracioni prsten za osigurače 16A kom 5.00 

138 Kalibracioni prsten za osigurače 20A kom 5.00 
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139 Kalibracioni prsten za osigurače 25A kom 5.00 

140 Kalibracioni prsten za osigurače 35A kom 5.00 

141 Kalibracioni prsten za osigurače 50A kom 5.00 

142 Kalibracioni prsten za osigurače 63A kom 5.00 

143 Plastična "dugmad" za prekidače na šporetu (0-6 položaja) kom 20.00 

144 Sušač za ruke, automatski, snage do 2kW, startovanje na senzor, 

materijal kućišta nerđajući čelik. 

kom 2.00 

145 Prekidač za ringle sa 7 položaja kom 20.00 

146 Vremenski relej TR35 (TZT). Kao što je vremenski relej "Eling" ili 

odgovarajući. 

kom 1.00 

147 Metalhalogen sijalica “Master CDO-TT” ili odgovarajuća 100W E40 

828 

kom 3.00 

148 Halogena sijalica R7s 80W 78mm kom 10.00 

149 Halogena sijalica R7s 120W 117mm kom 5.00 

150 Halogena sijalica R7s 240W 117mm kom 5.00 

151 Protočni bojler 18kW kom 3.00 

152 Razvodna kutija na zid (OG) kom 10.00 

153 OG konektor monofazni kom 10.00 

154 Grlo E40 kom 2.00 

155 Grlo E14 sa  kom 10.00 

156 SIJALICA CorePro candle ND 5.5-40W E14 840 Philips ili 

odgovarajuća 

kom 100.00 

157 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za 

montažu na plafon, za opšte osvetljenje unutrašnjih prostorija. 

Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu 

boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata 

sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja 

svetlosti 93 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen 

mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna 

klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa 

bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 

80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez 

otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji 

od 3. Efikasnost min 109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 

3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 34W. Koeficijent 

snage minimum 0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 75% 

inicijalnog fluksa je 50.000 sati. Temperaturni opseg rada svetiljki 

je od +10 do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke su 6000 x 

600 mm, visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude 

usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, 

da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim 

direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka 

treba da je usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe 

određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi.  

Kao što je svetiljka marke Philips CoreLine Surface SM134V 

LED37S/840 PSU W60L60 NOC" ili odgovarajuća 

kom 60.00 

158 Nadgradna svetiljka izrađena u LED tehnologiji predviđena za 

montažu na plafon, za opšte osvetljenje unutrašnjih prostorija. 

Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog lima, obojeno u belu 

boju. Optika svetiljke širokosnopna, napravljena od polikarbonata 

sa linearnim nizovima raspoređenih LED dioda. Ugao isijavanja 

svetlosti 93 stepeni. Predviđena za česta uključivanja. Stepen 

mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar je IK02, strujna 

klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED modulima sa 

bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije boje Ra većim od 

kom 60.00 
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80. Svetiljka ima push-in konektor za lakšu montažu, bez 

otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM (0.38; 0.38) manji 

od 3. Efikasnost min 109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 

3700lm. Ukupna snaga sistema je maksimalno 34W. Koeficijent 

snage minimum 0,9. Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 

do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke su 1170 x 197 mm, 

visina maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa 

evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC 

oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama 

koji važe za proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da je 

usklađena sa RoHS direktivama o ograničenju upotrebe određenih 

opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Isporuka 

svetiljki sa pripadajućim visilicama minimalne dužine 1 m. Kao što 

je svetiljka tipa Philips CoreLine Surface SM134V LED37S/840 PSU 

W20L120 NOC" ili odgovarajuća. 

159 Natrijum sijalica SON-T PIA Plus 400W E40  kom 1.00 

160 Natrijum sijalica 400W kom 1.00 

161 Obujmice 4mm kom 100.00 

162 Obujmice 5mm kom 100.00 

163 Obujmice 6mm kom 100.00 

164 Obujmice 7mm kom 100.00 

165 Obujmice 8mm kom 100.00 

166 Obujmice 9mm kom 100.00 

167 Obujmice 10mm kom 100.00 

168 Sijalica 28W G9 grlo 2Y 230V kom 30.00 

169 Grejalica za kupatilo infra od 2 kW kom 5.00 

170 Ugradni ventilator Ф100 kom 4.00 

171 Fluo cev 8W (29cm) / 840 kom 30.00 

172 Ubodna sijalica  G9 230V 53W  kom 50.00 

173 Fluo cev 28W/840  kom 10.00 

174 Fluo cev za penturu mini 21W TL5 /830 kom 10.00 

175 LED GU10 3.5-35W 840 kom 20.00 

176 Sijalica kompaktna neintegrisana "Master PL-C 4 pina 26W" ili 

odgovarajuća. 

kom 10.00 

177 Komplet set prekidača P7, 4 modula (1h4 modula), ugradna kutija 

+ nosač maske + ukrasna maska, dekorativni ram tipa kao 

“MGU66.104” + sledeći prekidački elementi: 3h običan prekidač 

10A, 230V.  

kom 4.00 

178 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak osigurača) 16A 400V kom 9.00 

179 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak osigurača) 25A 400V kom 9.00 

180 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak osigurača) 36A 400V kom 9.00 

181 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak osigurača) 50A 400V kom 6.00 

182 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak osigurača) 63A 400V kom 6.00 

183 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak osigurača) 125A 400V kom 3.00 

184 Nožasti osigurač NH 00 (uložak osigurača) 35A 400V kom 6.00 

185 Nožasti osigurač NH 1 (uložak osigurača) 63A 400V kom 3.00 

186 Nožasti osigurač NH 1 (uložak osigurača) 80A 400V kom 3.00 

187 Nožasti osigurač NV 400 NH2 (uložak osigurača) 315A 400V kom 3.00 

188 Nožasti osigurač NV 00 C NH00 C (uložak osigurača) 50A 400V kom 3.00 

189 Ugradni prekidač za industriski usisivač sa tinjalicom sa dva radna 

kontakta 16A, 250Vac 

kom 6.00 

190 LED RASVETA ZA RASAD za uzgajanje biljaka u zatvorenom 

prostoru tokom cele godine . Kao što je led rasveta marke 

kom 1.00 
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"VÄXER" ili odgovarajuće. 

191 Sijalica metal halogena "Master CDO-TT 70W/828" ili 

odgovarajuća, E27 grlo. 

kom 5.00 

IX/ Elektro radionica za montažu klima 

Red 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 Šestougaoni zavrtanj GL.MB1.500 8x80 kom 50.00 

2 Zavrtanj M8x30 kom 100.00 

3 Navrtka M8 kom 100.00 

4 Podloška F8 kom 100.00 

5 Vezice 4.8h3.1, 76. Kao što su vezice "Beterman" ili odgovarajuće. 

Pakovanje od 50 komada. 

pak. 10.00 

6 Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi) kg 10.00 

7 Bakarna cev 6x1  (milimetarske cevi) kg 8.00 

8 Bakarna cev 10x1  (milimetarske cevi) kg 5.00 

9 Kondez crevo rebrasto providno Ф 16mm m 200.00 

10 Izolir traka 20 met  kom 30.00 

11 Izolir traka metalizована za izolaciju bakarnih cevi 50mmx50m 

(aluminijumska traka 107) 

kom 5.00 

12 Termoband traka 50 x 50mm samolepljiva kom 5.00 

13 Izolacija-DG  za cev siva fi 12mm  m 200.00 

14 Izolacija AC 6x6 m 200.00 

15 Izolacija-DG za cev siva Ф 10mm  m 100.00 

16 Gužvajuća najlon tipla  12 x 70mm kom 100.00 

17 Tiple Ф12x130mm + odgovarajući zavrtanj kom 100.00 

18 Freon R22 kom 5.00 

19 Freon R407C (ekološki) kom 3.00 

20 Vijak za ivericu KRST 5x60 kom 200.00 

21 Nosač za klima uredjaj pocinkovan kom 12.00 

22 Kabel PP-L 5x1.5mm2 m 100.00 

23 Kutija Ф60mm kom 10.00 

24 Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 10/16A 230V kom 15.00 

25 Šuko utikač laki 10/16A  230V  u ,,L,, izvedbi kom 15.00 

26 Posuda sa raspršivačem za kompresor (fajtalica) kom 10.00 

27 Freon R410 (ekološki) kom 5.00 

28 Sredstvo za čišćenje split sistema za pranje. Pakovanje od 3,79 

litara. Kao što je "Fomac oil" ili odgovarajući 

kom 10.00 

29 Tečnost za split sisteme - za dezinfekciju. Pakovanje od 3,79 litara. 

Kao što je tečnost za split sisteme "Coil"ili odgovarajući. 

kom 10.00 

30 PVC nastavak (spojka) za kondenz crevo Ф 16mm kom 50.00 

31 Samolepljiva traka za klime 50mm x 25mm. Kao što je traka  

"DAK DUCT" ili odgovarajuća. 

kom 30.00 

32 Žica za varenje bakra kg 1.20 

33 Reducir za prelaz priključka za gas sa R410 na R22 kom 1.00 

34 Boca sa kiseonikom od 3 kg kom 1.00 

35 Bocа sa acetilenom od 3 kg kom 1.00 

36 Pneumatsko crevo za kompresor dužine 5m kom 2.00 

37 Raspršivač- pištolj sa posudom za tečnost kom 2.00 

38 Pasta za lemljenje kom 2,00 

39 Raspršivač- pištolj za vazduh od kompresora kom 2.00 
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B/ REZERVNI DELOVI ZA RAD RADIONICA 

I/ Stolarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (Baterija mora da odgovara aku 

busilici koja  je marke "BOSH GSR" 12V, 2,6Ah) 

kom 2 

2 NOŽ ZA KEKSERICU (Nož mora da odgovara kekserici koja je 

marke "MAKITA 3901")  

kom 2 

3 REZNA PLOČA. Kao što je rezna ploča marke "BOSCH GKS 65 CE" 

ili odgovarajuća. 

kom 4 

4 NOŽ ZA ABRIHTER (Nož mora da odgovara abrihteru koji je 

marke"METABO HO 0882"). Pakovanje se sastoji od 8 komada. 

pak 2 

II/ Zidarsko-keramičarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 BONSEK PLATNO 300mm kom 20 

2 GUME ZA GRAĐEVINSKA KOLICA, pumpana guma, Dimenzija: 

3.5-8, Pakovanje se sastoji od spoljne i unutrašnje gume. 

pak 2 

III/ Bravarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 STEGA ZA STONU BUŠILICU. kom 2 

2 BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (Mora da odgovara aku bušilici koja 

je marke "BOSH GSR 12-1” 12V) 

kom 2 

3 KOMPLET KABLOVA ZA ELEKTRIČNO ZAVARIVANJE kom 1 

IV/ Tapetarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 CREVO ZA KOMPRESOR - silikonsko kom 1 

V/ Radionica elektro instalatera 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 CREVO ZA KOMPRESOR - silikonsko kom 2 

2 REDUCIR ZA MANOMETRE (410 na R22) kom 2 

3 SET CREVA ZA MANOMETRE kom 2 

4 PIŠTOLJ SA POSUDOM ZA PRANJE KLIMA. Pištolj za pranje s 

brzom spojnicom, metalna posuda. Pogodan za čišćenje delova 

koji se ne mogu skinuti. Priključak za vazduh 1/4", pritisak 6-

8bar. Posuda 1 litar. 

kom 2 

5 PIŠTOLJ ZA IZDUVAVANJE. Maksimalni pritisak 10.9 bara. 

Potrošnja vazduha 220l/min. 

kom 2 

6 Četkice za usisivače (Četkice moraju da odgovaraju usisivaču koji 

je tipa “Sloboda 2000”). 

kom 10 

7 Ležajevi za usisivače 627, 609Z kom 10 
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8 Grejač za bojler 2kW komplet (elipsa) sa dihtungom komplet sa 

sondom. 

kom 20 

9 Grejač za bojler 2kW 5/4 cola, sa zaptivkom kom 4 

10 Grejač za bojler 6kW 6/4 cola, sa zaptivkom kom 4 

11 Grejač za rerne (štapne) 600W kom 4 

12 Grejač za rerne 2500W kom 4 

13 Grejač za TA peći 1300W, kao što je grejač šamotni "AEG 

Magnohrom Kraljevo" ili odgovarajući. 

kom 6 

14 Grejač za TA peći 2500W kao što je grejač šamotni "Elind model" 

ili odgovarajući. 

kom 6 

15 Ringle za šporet Ф14.5 kom 6 

16 Ringle za šporet Ф14.5 ekspres kom 2 

17 Ringle za šporet Ф18 kom 6 

18 Ringle za šporet Ф22 kom 2 

19 Prekidač za ringle sa 7 položaja kom 20 

20 Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći sličan “Elind-u” i 

“Magnohrom Kraljevo” ili odgovarajući.) 

kom 2 

21 Ringla za profesionalne kuhinje, kvadratna 300x300mm. ком 2 

22 Univerzalni daljinski upravljač za klima uređaje kom 50 

23 Kondenzatori 30 mikro farada, 400-500V              kom 40 

24 Kondenzatori 35 mikro farada 400-500V                                kom 40 

25 Kondenzatori 40 mikro farada 400-500V                                 kom 40 

26 Kondenzatori 50 mikro farada 400-500V                                kom 40 

27 Kondenzatori 1.5 mikro farada 400-500V                                 kom 40 

28 Kondenzator za klima kompresore  35µF kom 20 

29 Kondenzator za klima kompresore  40µF kom 20 

30 Kondenzator za klima kompresore  45µF kom 20 

31 Kondenzator za klima kompresore  50µF kom 20 

32 Kondenzator za klima kompresore  4µF kom 25 

33 Kondenzator za klima kompresore  2µF kom 25 

34 Kondenzator za klima kompresore  1,5µF kom 25 

35 Kondenzator za klima kompresore, kao što je kondenzator za 

"LG" (C,herm,fan 30µF do 50µF) ili odgovarajući. 

kom 25 

36 Kondenz pumpa mini akva, maksimalno za 24000BTU, napon 

100-250 Volti 

kom 3 

37 Termostatski regulacioni prekidač 16A za bojlere od 10-80l. kom 10 

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

stepeni 

kom 2 

39 Trofazni sigurnosni termostatski prekidač od 16A sa bimetalom za 

TA peći 

kom 2 

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

41 Grebenasti prekidač 25A (za ploče i trofazne rerne sa četiri 

položaja) 

kom 4 

42 Grebenasti prekidač 16A (za ploče) sa sedam položaja kom 4 

43 ČETKICE, pakovanje od 2 komada, kao što su četkice marke 

"Makita model 191963-2" ili odgovarajuće. 

pak 1 

44 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke "LG” ili odgovarajuće. 

kom 3 

45 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Gree” ili odgovarajuće. 

kom 3 

46 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Rolls”  ili odgovarajuće. 

kom 3 

47 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Tadiran”  ili odgovarajuće. 

kom 3 
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48 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Frozzini"  ili odgovarajuće. 

kom 3 

49 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke "LG ili odgovarajuća. 

kom 3 

50 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Gree” ili odgovarajuća. 

kom 3 

51 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Tadiran”  ili odgovarajuća. 

kom 3 

52 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Rolls” ili odgovarajuća. 

kom 3 

53 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

sonde temperature marke “Frozzini" ili odgovarajuća. 

kom 3 

54 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori turbine marke  "LG” ili odgovarajuće.  

kom 4 

55 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori turbine marke “Gree”  ili odgovarajuće.  

kom 4 

56 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori turbine marke  “Rolls” ili odgovarajuće.  

kom 4 

57 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori turbine marke “Tadiran” ili odgovarajuće.  

kom 4 

58 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori turbine marke “Frozzini"  ili odgovarajuće.  

kom 4 

59 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori ventilatora marke  "LG” ili odgovarajuće. 

kom 4 

60 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori ventilatora marke “Gree”  ili odgovarajuće. 

kom 4 

61 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori ventilatora marke “Rolls” ili odgovarajuće. 

kom 4 

62 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori ventilatora marke “Tadiran”  ili odgovarajuće. 

kom 4 

63 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao što su 

motori ventilatora marke “Frozzini"  ili odgovarajuće. 

kom 4 

64 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je elektronika za 

inventer marke  "LG” ili odgovarajuća. 

kom 3 

65 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je elektronika za 

inventer marke “Gree”  ili odgovarajuća. 

kom 3 

66 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je elektronika za 

inventer marke “Rolls” ili odgovarajuća. 

kom 3 

67 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je elektronika za 

inventer marke “Tadiran”  ili odgovarajuća. 

kom 3 

68 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je elektronika za 

inventer marke “Frozzini" ili odgovarajuća. 

kom 3 

 

C/ POTROŠNI ALAT ZA RAD RADIONICA 

I/ Molerska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 GLETARICA OD ROSTFRAJA sa drvenom drškom i 

aluminijumskom osnovom, dim 280x130mm. Klase profesional. 

kom 6 

2 TELESKOPSKI ŠTAP za valjak aluminijumski, profesionalni, 

direktno prilagodljiv od 2m, kao što je teleskopski štap marke 

kom 9 



27/139 

"Mimont" ili odgovarajuće. 

3 ŠPAKLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška. Komplet se 

sastoji od špakli širine 40mm, 80mm, 100mm, 120mm i 140mm. 

Kao što su špakle marke "Mimont" odgovarajuće. 

pak 3 

4 ČETKE Flah, širine 20 mm, prirodna dlaka,kao što je četka 

proizvođača SZR "Galaplast" ili odgovarajuće. 

kom 90 

5 ČETKE Flah, širine 40 mm, prirodna dlaka, kao što je četka 

proizvođača SZR "Galaplast" ili odgovarajuće. 

kom 40 

6 ČETKE Flah, širine 60 mm, prirodna dlaka, kao što je četka 

proizvođača SZR "Galaplast" odgovarajuće. 

kom 40 

7 ČETKE Flah, širine 80 mm, prirodna dlaka, kao što je četka 

proizvođača SZR "Galaplast" odgovarajuće. 

kom 50 

8 STRUGAČ FARBE kom 9 

9 VALJAK ULOŽAK ŽUTO ZELENI DELUKS, širina 25 cm , kao što je 

valjak marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 70 

10 NOSAČ VALJAKA za uložak iz stavke 9, kao što je nosač valjka 

marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 12 

11 VALJAK ULOŽAK ŽUTO ZELENI DELUKS, širina 10 cm , kao što je 

valjak marke "Mimont" odgovarajuće. 

kom 70 

12 NOSAČ VALJAKA za uložak iz stavke 11, kao što je nosač valjka 

marke "Mimont" odgovarajuće. 

kom 20 

13 RADIJATOR ČETKE 2", profi kao što je radijator četka marke 

"Mimont" odgovarajuće. 

kom 30 

14 ŽICA ZA CEĐENJE FARBE kom 6 

15 SKALPEL metalni, profi kao što je skalpel marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 6 

16 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni kom 6 

17 PIŠTOLJ ZA SILIKON, aluminijumski, kapaciteta 310 ml, 

profesionalni, kao što je pištolj za silikon marke "Lux model 

576995" ili odgovarajući. 

kom 2 

18 PIŠTOLJ ZA BOJU sa gornjom posudom 0,6 l i poklopac. Podesiv 

mlaz, konusne mlaznice .  

kom 3 

19 PETOMETAR profi širine 2.5cm, kao što je petometar marke 

"Union" ili odgovarajuće. 

kom 3 

20 LOPATICA ZA MEŠANJE, spiralna za bušilicu kom 6 

21 MERDEVINE MOLERSKE DRVENE SA 5 GAZIŠTA. Visina 1,80m . kom 1 

22 MERDEVINE MOLERSKE DRVENE SA 7 GAZIŠTA. Visina 2,60m . kom 1 

II/ Stolarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 TROMETAR profi širine 2cm, kao što je trometar marke "Union" ili 

odgovarajući. 

kom 2 

2 PETOMETAR profi širine 2.5cm, kao što je petometar marke 

"Union" ili odgovarajući. 

kom 2 

3 VASER VAGA, dužine do 60 cm, kao što je vaser vaga marke 

"Union" ili  odgovarajuća. 

kom 1 

4 STEGE 250mm, kao što je stega marke "Union" ili odgovarajuće. kom 4 

5 STEGE 1000mm, kao što je stega marke "Union" ili odgovarajuće. kom 8 

6 UGAONE STEGE. Stezna širina 65 mm . Stega za svestrano i brzo 

stezanje. Koristi se kao stezni ugao za ugaone zglobove od 90 

stepeni, vođica za 45° koso testerisanje i kao pomoć za 

usklađivanje i stezanje delova sa ekserima, zavarivanje ili 

zavrtanje.  

kom 4 
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7 BURGIJE za drvo. Pakovanje se sastoji od burgija 

3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" ili  

odgovarajuće. 

pak 2 

8 BURGIJE za metal. Pakovanje se sastoji od burgija 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" 

ili odgovarajuće. 

pak 2 

9 BURGIJE za beton. Pakovanje se sastoji od burgija 

6,7,8,9,10,11,12,13 i 14mm.  

pak 2 

10 NOŽ ZA STAKLO  profi, kao što je nož za sečenje stakla marke 

"SILBERSCHNITT"  ili odgovarajući. 

kom 2 

11 PIŠTOLJ ZA SILIKON, aluminijumski, kapaciteta 310 ml, 

profesionalni, kao što je pištolj za silikon marke "Lux model 

576995" ili odgovarajući. 

kom 1 

12 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni. kom 3 

13 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u kompletu zajedno sa 

odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je komplet pinova 

marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 3 

14 LISTOVI ZA UBODNU TESTERU ZA DRVO kao što su listovi za 

ubodnu testeru marke "Bosch" ili odgovarajući. 

kom 20 

15 NOŽEVI ZA RUČNI ABRIHTER 82mm, kao što su noževi marke 

"Bosch" ili odgovarajući. 

pari 10 

16 VINKLO, 30cm kao što je vinklo marke "Union" ili odgovarajući. kom 1 

17 BURGIJE ZA ŠARKE. Pakovanje se sastoji od burgija 16mm, 

18mm, 20mm, 22mm, 30mm i 35mm, kao što su burgije marke 

"Bosch" ili odgovarajuća. 

pak 2 

18 BURGIJA TESTERASTA ZA SEČENJE I VAĐENJE RUPA, Pakovanje 

sa više veličina, kao što su burgije marke "Bosch" ili 

odgovarajuća. 

pak 2 

19 LIST TESTERE za BOHSEK drvo-metal, sitnozubni kao što je list 

testere marke "Unior" ili odgovarajući. 

kom 15 

20 TURPIJA ZA DRVO RAVNA-POLUKRUG, dužina sa drškom od 28 

do 32cm 

kom 1 

21 TURPIJA ZA METAL, dužina sa drškom od 28 do 32cm kom 1 

22 ŠRAFCIGERI KRSTAK KOMPLET, profesionalni, pakovanje  se 

sastoji iz 5 veličina kao što su šrafcigeri marke "Union" ili 

odgovarajući. 

pak 1 

23 BURGIJA ZA STAKLO I KERAMIKU Ø 5mm sa oštrom ojačanom 

dijamantskom glavom. 

kom 1 

24 KOMPLET SPIRALNIH (ZMIJOLIKIH) BURGIJA sa šestostranim 

prihvatom. Pakovanje se sastoji od burgija širine 10mm, 12mm, 

14mm,16mm, 18mm i 20mm i dužine 235mm od čega je 160mm 

radna dužina. Pakovanje u drvenoj kutiji, kao što je pakovanje 

spiralnih burgija marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 1 

25 BONSEK (testera za metal). Kao što je bonsek marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 1 

26 RENDE drveno. Širina sečiva 48mm. kom 1 

27 SIMS HOBLA-RENDE drvena. Širina sečiva 27mm.  kom 1 

28 PAJSER dužine 400mm, širina 30mm. Težina do 1,5kg. kom 1 

29 Pakovanje šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak kao što je 

pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

30 Pakovanje šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični kao što je 

pakovanje šrafcigera marke “Unior” ili odgovarajuće. 

pak 1 

31 OKASTI KRIVI KLJUČEVI, Niklovan i hromiran. Pakovanje se 

sastoji od 6 komada sa različitim na obe strane, obuhvata 

dimenzija 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. 

pak 1 
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32 IMBUS KLJUČEVI, niklovani. Pakovanje se sastoji od imbus 

ključeva dimenzija 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. Pakovanje u plastičnoj 

futroli. 

pak 1 

33 DLETO komplet. Pakovanje se sastoji od dleta širine 8mm, 9mm, 

12mm, 19mm, 25mm. 

pak 1 

34 RUČNI ODVRTAČ ZA KUKE sa prihvatom za bitove i sa 

ergonomski oblikovanom T ručkom 

kom 1 

35 RUČNA PAJALICA. Sastav: drvo i prirodni konjski rep. kom 1 

36 KAMEN ZA OŠTRENJE 50mm X 150mm X 25mm, dvostrane 

granulacije za grubo i fino oštrenje. 

kom 2 

37 KOMPLET PLJOSNATIH BURGIJA ZA GLODANJE. Komplet se 

sastoji od burgija 20mm, 22mm i 25mm 

kom 1 

38 NOŽ ZA OBRADU KANT TRAKE kom 2 

39 SISTEM USISAVANJA ZA BUŠENJE bez prašine za vibracione 

bušilice. Maksimalna dubina bušenja 120 mm. Prečnik burgije 

maks. 16 mm. 

kom 1 

40 TORBICA ZA AKU BUŠILICU. Posebno dizajnirana za nošenje aku 

bušilice sa 4 džepa za burgije i drugi sitan pribor. 

kom 1 

41 GLODALA ZA ŠARKE za prave rupe i ulegnuća za šarke u drvetu i 

stolariji. Pakovanje od 8 komada veličine od 15.0 - 35.0 mm. 

Pakovanje u drvenoj kutiji. 

kom 1 

42 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 1 

43 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 

gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 

kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1 

44 REZNA PLOČA ZA SEČENJE DRVETA za brusilicu prečnik 115mm, 

unutrašnji 22,23mm. Seče drvo, drveto sa ekserima, plastiku i 

gips. 

kom 10 

45 KRUNE ZA METAL . Pakovanje se sastoji od kruna za metal 

prečnika bušenja rupa Ø 19, Ø 22, 29, Ø 35, Ø 38, Ø 44, Ø  51, 

Ø 57 i Ø 64 mm. Kao što je pakovanje kruna za metal  marke 

"Levior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

III/ Zidarsko-keramičarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 GRAĐEVINSKA KOLICA 100lit. kom 2 

2 BURGIJE ZA BETON, Pakovanje se sastoji od burgija 

6mm,8mm,10mm i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

pak 2 

3 ALU LETVA, 2m kom 2 

4 SEKAČ ZA HILTI, dužine 32-40 cm, kao što je sekač marke 

"Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 2 

5 ŠPIC ZA HILTI, dužine 32-40 cm, kao što je špic marke "Bosch" 

ili odgovarajuće. 

kom 2 

6 RUČNI SEKAČ kom 1 

7 RUČNI ŠPIC kom 1 

8 KLJEŠTA OBIČNA kao što su klješta marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 2 

9 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u pakovanju zajedno sa 

odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je komplet pinova 

marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 1 

10 VASERVAGA, 60cm kao što je vaservaga marke "Unior" ili kom 1 
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odgovarajuće. 

11 VASERVAGA, 100cm kao što je vaservaga marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 1 

12 TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 1 

13 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 

“Unior” ili odgovarajući 

kom 1 

14 FANGLA ALUMINIJUMSKE, zidarska, profesional sa drvenom 

drškom. 

kom 2 

15 MISTRIJE, oble zidarske, izrađene od nerđajućeg čelika i sa 

drvenom drškom širine 220mm. 

kom 2 

16 MISTRIJE, trapezaste keramičarske, izrađene od nerđajućeg 

čelika i sa drvenom drškom, širine 160+180mm 

kom 2 

17 GLETARICA OD ROSFRAJA sa drvenom drškom i aluminijumskom 

osnovom, dim 280x130mm. Klase ekstra profesional. 

kom 2 

18 GLETARICA GUMENA, plastični nosač sa gumenim uloškom 

debljine 10mm, dim 280x140mm. Klase ekstra profesional. 

kom 2 

19 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 80mm 

kao što je špahtla marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 2 

20 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 100mm 

kao što je špahtla marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 2 

21 HOBLE PLASTIČNE veće dimenzije 500mm. kom 2 

22 HOBLE PLASTIČNE manje dimenzije 300mm. kom 2 

23 GLETARICA NAZUBLJENA od rosfraja sa drvenom drškom i 

aluminijumskom osnovom dim. 280x130mm, zupci 6x6mm 

kom 2 

24 DIJAMANSKA ŠAJBNA za malu brusilicu. kom 10 

25 OLOVKE STOLARSKE kom 10 

26 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni kom 4 

27 RUČNA GRAĐEVINSKA TESTERA. Dužine 70cm, visina zuba 

15mm. Ručka od plastike. 

kom 2 

28 KLJEŠTA ZA SEČENJE ARMATURE do prečnika 13mm. Izrađena od 

legure čelika visokih performansi, dvostruko kaljene čeljusti. 

Dužina 900mm, težina do 6kg. 

kom 1 

29 PAJSER dužine 1000mm. kom 1 

30 ČEKIĆ težine 500g. Materijal glave je čelik. Oblik udarne površine 

je kvadratni, sa blago ispupčenom glavom čekića i centriranim 

otvorom. Ručka ergonomska koja omogućava čvrst i siguran 

prihvat. 

kom 1 

31 MACOLA sa drvenom drškom, težine 2000g. kom 1 

32 SKALPER profesionalni, sečivo od 18mm, sa metalnim ojačanjem 

kao što je skalpel marke "Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2 

33 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, krstak kao što je pakovanje 

šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

34 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, obični. Kao što je pakovanje 

šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

35 VAGRES CREVO Ø 13mm m 20 

36 MAŠINA ZA RUČNO SEČENJE PLOČICA - 600mm. Težina do 3kg. kom 1 

37 NOŽ ZA OBRADU IVICA NA GIPSANIM PLOČAMA. Karbidni nož sa 

prilagodivim oštricama 

kom 1 

38 KUTLAČA ZA MALTER nasađena na dugu drvenu dršku koja se 

koristi pri malterisanju. 

kom 6 

39 AŠOV KOVANI SA DRŠKOM kom 1 

40 KRAMP SA DRŠKOM. Težine 25kg. kom 2 

41 KOFA ZA MALTER kapaciteta 14 litara. kom 4 



31/139 

42 RAVNJAČA GLATKA 80cm, aluminijumska. kom 1 

43 RAVNJAČA NAZUBLJENA 80cm, aluminijumska. kom 1 

44 RAVNJAČA TRAPEZ 80cm, aluminijumska. kom 1 

45 DIJAMANTSKA REZNA PLOČA ZA SEČENJE ASFALTA 300x12x25,4 

mm.  

kom 2 

46 DIJAMANTSKA PLOČA ZA SEČENJE BETONA 

300x15x25,4/20 mm. Za sečenje svih vrsta tvrdog betona i 

armiranog betona. 

kom 2 

47 Pakovanje DIJAMANTSKIH BURGIJA ZA KERAMIKU sa prihvatom 

10 mm. Pakovanje sadrži 4 dijamantske burgije: Ø 5, 6, 8, 10 

mm 

pak 1 

48 NOŽIĆI SKALPERA širine 18mm, 10kom u pakovanju kao što su 

nožići  skalpera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

49 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 

gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 

kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1 

50 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 1 

IV/ Bravarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 TURPIJA POLUOKRUGLA manja kom 1 

2 ČEKIĆ 200g kom 1 

3 KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE  kom 1 

4 MAKAZE ZA LIM I ZA RUPU 280mm, za sečenje limova zatezne 

čvrstoće do 400 N/mm² i debljine do 1,5 mm. Materijal: 

specijalni alatni čelik, ojačane rezne ivice induktivno kaljene, 

zaštićene protiv korozije. Ručke obložene plastičnom masom. 

kom 1 

5 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u pakovanju zajedno sa 

odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je pakovanje 

pinova marke "Bosch" ili odgovarajući. 

pak 2 

6 BURGIJE ZA BETON, pakovanje se sastoji od burgija 4 mm , 

6mm, 8mm, 10mm i 12mm kao što su burgije marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

pak 1 

7 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 

2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm kao što su 

burgije marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 8 

8 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 

5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 

9,5mm, 10mm kao što su burgije marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

pak 4 

9 STEPENASTA BURGIJA sa 7 koraka bušenja od 6 do 18 mm u 

metalnim limovima. Napravljena od industrijskog kvalitetnog M7 

HSS čelika. 

pak 1 

10 REZNA PLOČA ZA INOX, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2mm. Kao što su rezne ploče za inox 

AS 46 T marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

11 REZNA PLOČA ZA INOX, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2mm. Kao što su rezne ploče za inox 

AS 46 T marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

12 REZNA PLOČA ZA INOX, RAVNA. Prečnik 115mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2mm. Kao što su rezne ploče za inox 

AS 46 T marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 
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13 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za inox 

AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

14 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za metal 

AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

15 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 

metal AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

16 REZNA PLOČA ZA LIVENO GVOŽĐE, RAVNA. Prečnik 230mm, 

unutrašnji prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne 

ploče za liveno gvožđe AS 24 R marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

17 REZNA PLOČA ZA KAMEN, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za 

kamen C 24 R marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

18 REZNA PLOČA ZA KAMEN, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za 

kamen C 24 R marke " Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

19 REZNA PLOČA ZA KAMEN, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 

kamen C 24 R marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

20 BRUSNI KAMEN CILINDRIČNI, komplet, srednje tvrdoće , Brusna 

čivija. Dužina 20mm,  Granulacija 60, Prečnik 25mm sa steznim 

prihvatom. Pakovanje se sastoji od 5 brusnih kamena cilindričnih.  

pak 2 

21 PAKOVANJE BIMETALNIH TESTERA ZA METAL u koferu. Komplet 

se sastoji od 5 krunastih testera BiM (Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm), 

jednim adapterom sa 6-kant-prihvatatom sa burgijom za 

centriranje u koferu, dubina sečenja 38mm. 

pak 1 

22 PLOČASTA ČETKA sa steznim prihvatom, talasasta žica. Koristi se 

za uklanjanje boje kod popuštanja na varovima, radove čišćenja 

na malim metalnim površinama, u brazdama ili na ivicama, za 

uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, skidanje laka. Debljina 

žice 0,2mm, širina četke 10mm, prečnik 75mm. 

kom 2 

23 LEPEZASTI BRUSNI DISK 115x22,23mm, granulacija 80 za metal 

i Inox. Prečnik diska 115mm, Unutrašnji prečnik 22,23mm. 

kom 10 

24 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 1 

25 STEPENASTA BURGIJA sa 11 koraka bušenja od 4 mm do 42 mm 

u metalnim limovima. Napravljena od industrijskog kvalitetnog 

M7 HSS čelika. 

kom 1 

26 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 

gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 

kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1 

27 IMBUS KLJUČEVI. Pakovanje se sastoji od imbus ključeva  1,5 

mm , 2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm. 

pak 1 

V/ Tapetarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

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 4 

2 NOŽIĆI TRAPEZNI za NOŽ ZA SEČENJE TEPIHA-skalper pak 4 
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 debljine 0,5mm, 10kom u pakovanju. 

3 MAKAZE KROJAČKE , profesionalne, velike kom 2 

4 MAKAZE KROJAČKE cik-cak kom 1 

5 SKALPEL metalni, profi kao što je skalpel marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 2 

6 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, krstak. Kao što je pakovanje 

šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

7 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, obični. Kao što je pakovanje 

šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

8 IGLE TAPETARSKE ZAKRIVLJENE. Pakovanje od 3 komada 

veličina 2,4 i 5. 

pak 1 

  PAKOVANJE ZA POLIRANJE metala, plastike, mermera. Pakovanje 

se sastoji od paste za poliranje, stezni trn, četka 85mm, ploča od 

tkanine 85mm. 

pak 1 

9 HEFTALICA RUČNA u metalnom kućištu. Koristi municiju 11.3x7.5 

mm. 

kom 1 

10 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  7 stepenika + platforma, široko 

gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 

kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg . 

kom 1 

11 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u pakovanju zajedno sa 

odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je pakovanje 

pinova marke "Bosch" ili odgovarajući. 

pak 1 

12 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 1 

VI/ Radionica instalatera vodovoda, kanalizacije i grejanja 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, manji, dužina oko 150mm kao što je 

podešavajući ključ marke "Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2 

2 KOMBINOVANA KLJEŠTA, kao što su kombinovana klješta marke 

"Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2 

3 KLJEŠTA PAPAGAJ kao što su kombinovana klješta 

 marke "Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2 

4 BONSEK (testera za metal) kao što je bonsek marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 1 

5 LISTOVI ZA TESTERU (metal) kao što su listovi za testeru marke 

"Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 15 

6 ŽIČANA ČETKA kom 1 

7 BURGIJE za metal. Pakovanje se sastoji od burgija 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12mm. kao što su burgije marke "Bosch" 

odgovarajuće. 

pak 2 

8 BURGIJE za beton. Pakovanje se sastoji od burgija 

6,7,8,9,10,11,12,13 i 14mm.  

pak 2 

9 Pakovanje PINOVA ZA DRVO, tri veličine u kompletu zajedno sa 

odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je pakovanje 

pinova marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 2 

10 KOMPLET ŠRAFCIGERA u pakovanju od 6 komada, krstak kao što 

je pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 2 

11 KOMPLET ŠRAFCIGERA u pakovanju od 6 komada, obični kao što 

je pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 2 

12 SEKAČ ZA HILTI, veliki kao što je sekač marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

kom 1 

13 ŠIROKI SEKAČ ZA HILTI, veliki. kom 1 
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14 ŠPIC ZA HILTI, veliki kao što je špic marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

kom 1 

15 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za inox 

AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 10 

16 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za metal 

AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 10 

17 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 

metal AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 10 

18 RUČNI FREZER ZA SLAVINE, pakovanje. Pakovanje se sastoji od 

frezera i dodatcima za narezivanje Ø 10mm, 12mm, 13mm, 

14mm, 15mm i 16mm. 

pak 1 

19 VASER VAGA, dužine do 60 cm kao što je vaser vaga marke 

"Union" ili odgovarajuće. 

kom 1 

20 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 1 

21 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 

"Unior" ili  odgovarajući 

kom 2 

22 TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke "Union" ili 

odgovarajući. 

kom 2 

VII/ Radionica elektro instalatera  

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 SEKAČ ZA HILTI, veliki kao što je sekač marke "Bosch" ili 

odgovarajući. 

kom 2 

2 ŠPIC ZA HILTI, veliki kao što je špic marke "Bosch" ili 

odgovarajući. 

kom 2 

3 ČEKIĆ težine 500g. Materijal glave je čelik. Oblik udarne površine 

je kvadratni, sa blago ispupčenom glavom čekića i centriranim 

otvorom. Ručka ergonomska koja omogućava čvrst i siguran 

prihvat. 

kom 1 

4 ČEKIĆ težine 1000g. Materijal glave je čelik. Oblik udarne 

površine je kvadratni, sa blago ispupčenom glavom čekića i 

centriranim otvorom. Ručka ergonomska koja omogućava čvrst i 

siguran prihvat. 

kom  

5 FANGLA metalna sa drvenom drškom prečnika180mm. kom 3 

6 ŠPAKLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška. Pakovanje se 

sastoji od špakli širine 40mm, 80mm, 100mm, 120mm i 140mm. 

Kao što su špakle marke "Mimont" odgovarajuće. 

pak 3 

7 NASADNI KLJUČEVI komplet, prihvat 1/2" i 1/4" . pakovanje se 

isporučuje u plastičnoj kutiji. Kao što je pakovanje nasadnih 

ključeva marke "Unior" ili odgovarajući. 

pak  

8 BONSEK univerzalni kom 2 

9 MERDEVINE sa 6 prečki sa gumenim navlakama, drvene. kom 1 

10 MERDEVINE sa 7 prečki sa gumenim navlakama, drvene. kom  

11 Nož za skidanje izolacije (profi) kom 3 

12 Komplet ključeva cevasti (šrafciger, profi) kom  

13 Unimer sa kleštima  (profi) kom 1 

14 Električarski šrafcigeri u pakovanju od 6 komada, krstak. 

Potrebno je da poseduju VDE sertifikat. Kao što je komplet 

šrafcigera marke “Unior” ili odgovarajuće. 

pak 1 
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15 Električarski šrafcigeri u pakovanju od 6 komada, obični. 

Potrebno je da poseduju VDE sertifikat. Kao što je komplet 

šrafcigera marke “Unior” ili odgovarajuće. 

pak 1 

16 ALAT ZA SAVIJANJE CEVI, komplet. Jednoručni komplet sa 

segmentima za savijanje cevi 16-18-20-25/26-32. Komplet 

sastoji segmente za savijanje 16, 18, 20, 25/26, 32 mm, dva 

univerzalna nosača za savijanje i kofera za prenos alata. 

pak 1 

17 KLJEŠTA ZA SAVIJANJE CEVI Za tri dimenzije 1/4" - 5/16" - 3/8". kom 1 

18 SET ZA LEMLJENJE u koferu sa priborom. Komplet se sastoji od: 

Pištolja - lemilica sa vrhom 100 W , lemilice 30W, lupa za pomoć 

pri lemljenju , Alat  usisnik, postolje za lemilicu, rolna za 

lemljenje, pasta za lemljenje, terminal pin, rezervni vrh, kofer.  

kom 1 

19 BAZNA LEMILICA snage 48W sa regulacijom temperature 100 - 

450 stepeni, Integrisan držač štapa lemilice. 

kom 1 

20 VAKUM PUMPICA. Teflonski vrh, zaključavanje opruge, metalno 

kućište. 

kom 1 

21 SEKAČ BAKARNIH I ALU CEVI. Seče cevi od 5 do 50 mm 

prečnika. 

kom 2 

22 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 2 

23 Ispitivač napona sa indukcijom kom 2 

24 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 

2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm kao što su 

burgije marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 3 

25 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 

5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 

9,5mm, 10mm kao što su burgije marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

pak 3 

26 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 

metal AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5 

27 BURGIJE SDS ZA BETON, Pakovanje se sastoji od burgija 

6mm,8mm,10mm i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

pak 2 

28 STEPENASTA BURGIJA sa 11 koraka bušenja od 4 mm do 42 mm 

u metalnim limovima. Napravljena od industrijskog kvalitetnog 

M7 HSS čelika. 

kom 1 

29 Kruna za beton 55mm + nosač 500mm SDS plus 

 

kom 1 

VIII/ Cvećarska radionica 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 MAKAZE ZA LOZU  kao što su makaze marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 2 

2 MAKAZE ZA SEČENJE GRANA 1800-2800mm teleskopske sa 

dodatkom testere za grane. Sečivo od visoko kvalitetnog 

karbonskog čelika dimenzije 300 mm. Težina do 2 kg. Kao što su 

makaze za sečenje grana marke "Womax" ili odgovarajuće. 

kom 1 

3 MAKAZE ZA SEČENJE GRANA 75mm. Težina do 1,5kg. Kao što su 

makaze za sečenje grana marke "Levior" ili odgovarajuće. 

kom 1 

4 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 

gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 

kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1 
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5 MAKAZE KROJAČKE profesionalne kom 1 

6 MAKAZE KROJAČKE cik-cak profesionalne kom 1 

7 NOŽ ZA KALEMLJENJE 17 cm, plastična drška, krivo sečivo. kom 2 

8 SKALPEL metalni, profi kao što je skalpel marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 2 

9 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 

"Union" odgovarajuće. 

kom 1 

10 PRSKALICE 1 lit plastična kom 5 

11 PLASTIČNE KANTE 10 lit. za zalivanje cveća kom 2 

12 PLASTIČNE KANTE 5 lit. za zalivanje cveća kom 2 

13 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 1 

14 RUČNA BURGIJA-SVRDLO ZA ZEMLJU. Za rupe prečnika 25cm. 

Namenjena je za bušenje rupa u zemlji radi sadnje ili drugih 

radova.  

kom 1 

15 MAKAZE ZA GRANE.Dužina 68cm. Prečnik sečenja do 3,5 cm.  

Ergonomski oblikovane drške sa neklizećim krajevima 

kom 1 

16 PRSKALICA LEĐNA. Zapremina 5 litara, mesingana cev. Kao što 

je prskalica leđna marke "Worth" ili odgovarajuće. 

kom 1 

17 KUTIJA PLASTIČNA PROVIDNA sa poklopcem. Zapremina 20 

litara. 

kom 3 

18 SEČICE KOSE dužine 160mm. Kao što su sečice kose marke 

"Unior" ili odgovarajuće. 

kom 1 

IX/ Radionica pomoćnih radnika 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 Magacinska kolica nosivosti do 400kg. Dimenzije 500x500x1200 

mm. Točkovi puna guma sa ugrađenim ležajevima. Prečnik cevi 

minimalno Ø29 debljine 2mm. Površinska zaštita je plastifikacija. 

Ploča dimenzije 500x250mm a debljine 5mm. Pune osovine 

minimalno Ø20.  

kom 4 

2 Pakovanje ŠRAFCIGERA od 6 komada, krstak kao što je 

pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

3 Pakovanje ŠRAFCIGERA u pakovanju od 6 komada, obični kao što 

je pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1 

4 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 

"Union" odgovarajuće. 

kom 1 

X/ Potrošni alat za održavanje travnatih površina 

Red. 

br. 
OPIS 

Jed. 

mere 
Količina 

1 2 3 4 

1 AŠOV KOVANI sa drvenom drškom kom 1 

2 LOPATA metalna sa drvenom drškom kom 2 

3 GRABULJE METALNE ZA LIŠĆE sa drvenom drškom kom 2 

4 GRABULJE METALNE sa drvenom drškom kom 2 

5 VILE METALNE sa drvenom drškom kom 1 

6 GRAĐEVINSKA KOLICA. Zapremina 85 lit. kom 1 
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2. Квалитет, количина и опис добара: 

Квалитет, количина и опис добара дати су у тачки 1) Техничке спецификације ове конкурсне 

документације. 

Сва понуђена добра (за која је дат опис или упућивање на трговачку марку или „одговарајуће“) 

морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика. Повезивање 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.  

Наведене количине су оквирне. Добра која су предмет ове набавке су оквирне потребе 

Наручиоца у погледу количина за период од 2 (две) године од дана закључења оквирног споразума. 

Наручилац задржава право корекције количина добара по оквирном споразуму, односно задржава 

право да одступи од процењене количине добара. 

Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених карактеристика.  

Понуђач је у обавези да понуди сва тражена добра.  У супротном понуда ће бити неодговарајућа 

и одбиће се као неприхватљива. 

Понуђачи су обавезни да у Табеларном делу понуде (Образац VI/4) у одговарајућој колони 

табеле упишу податке (Врста, тип понуђеног добра) који се односе на сва добра које нуде, у 

супротном ће се понуда одбити. 

 

3. Гарантни рокови, услови гаранције и начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета: 

Испоручена добра морају бити нова, у фабричким паковањима и морају имати декларацију и 

назнаку о произвођачу, односно увознику добара.  

Добра која су  по својој врсти и карактеристикама такве природе да имају временски ограничен 

рок употребе, приликом испоруке морају да имају минимум 6 месеци рок употребе у односу на дан 

испоруке, у супротном ће се сматрати да таква добра имају недостатак и да не испуњавају захтеве 

Наручиоца. 

Гарантни рок на који се добављач обавезује за добра за која произвођачи дају гаранцију је 

једнак произвођачкој гаранцији и почиње да се рачуна од дана обостраног потписивања отпремнице. 

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке 

представник Наручиоца  ће вршити уз присуство представника добављача на месту испоруке добара. 
Обострано потписана отпремница представља доказ да су испоручена добра у складу са уговореним 

асортиманом, количином и квалитетом добара.  

Уколико овлашћено лице Наручиоца, приликом квалитативног и квантитативног пријема добара 

уочи недостатке у погледу количине и квалитета, у обавези је да одбије пријем добара и захтева нову 

испоруку добара уговорене количине и квалитета и да сачини записник о рекламацији, а добављач се 

обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања записника о рекламацији 

замени добро на коме је утврђен недостатак и/или да испоручи недостајућу количину добара, а док 

се ти недостаци не отклоне сматраће се да испорука уопште није извршена. 

Ако се након пријема добара набавке покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да сачини записник о рекламацији и без одлагања га 

(непосредно, путем поште, мејлом или факсом) достави добављачу, а добављач се обавезује да 

најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања записника о рекламацији замени добро на 

коме је утврђен недостатак и/или да испоручи недостајућу количину добара. У случају да је добављач 

знао или могао знати за недостатак, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није 

извршио своју обавезу да добра прегледа и да благовремено, уз сачињавање записника о 

рекламацији, обавести добављача о уоченом недостатку. У наведеним случајевима Наручилац има 

право да захтева од добављача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка.  

Уколико добављач не испоручи добра у уговореном року и/или поручену количину и/или добра 

уобичајеног и уговореног квалитета Наручилац ће поступити на начин утврђен оквирним споразумом, 

а сходно одредбама Закона о облигационим односима. 
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4. Рок и место испоруке: 

Врсту и количину добара утврђује Наручилац, по свакој појединачно издатој наруџбеници, у 

складу са својим потребама.  

Добра се испоручују сукцесивно за време трајања оквирног споразума, према потребама 

Наручиоца, у року који не може бити дужи од 10 дана од дана пријема наруџбенице, при 

чему је испорука по наруџбеници једнократна.  

Добављач је дужан да одмах по пријему писмене наруџбенице, потписане од стране овлашћеног 

лица Наручиоца, која се добављачу упућује мејлом или факсом или непосредно или путем поште, 

потврди пријем Наруџбенице (мејлом или факсом или назнаком на доставници). 

Број издатих наруџбеница ће зависити од стварних потреба Наручиоца током важења оквирног 

спорaзума. 

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из спецификације 

Обрасца понуде из  оквирног споразума.  

Количине добара утврђене на основу издате наруџбенице су обавезујуће и за Наручиоца и за 

добављача. 

Уколико у изузетним случајевима Наручилац искаже потребу за набавком сродних добара, која 

нису обухваћена Техничком спецификацијом и понудом, добављач је дужан да изврши испоруку тих 

добара по цени која је у складу са тржишном ценом. Добављач је дужан да добије сагласност 

Наручиоца у погледу цене и рока испоруке тих добара. 

 

Место испоруке: седиште Наручиоца, Булевар Михајла Пупина16, Нови Сад и објекти у 

надлежности Наручиоца на максималној удаљености 40 км од Новог Сада. 

Испоруку врши добављач, о сопственом трошку и сопственим превозом. Добављач 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 добављача.           

 

6. Измена и допуна током трајања оквирног споразума: 

Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, током трајања оквирног споразума, 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума, при чему укупна 

вредност повећања оквирног споразума не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. 

        

7. Евентуалне додатне испоруке, услуге и сл.: 

/ 

 

 

 

III - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове. 
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IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне 

набавке: 

Ред. 

бр. 

                                                 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 кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

  3                                                          / 

  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 нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 

2. ЗЈН) 

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

  7 
финансијски капацитет 

/ 

  8 

пословни капацитет 

Да поседује референце у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ које се 

односе на испоруку добара која су предмет јавне набавке, а које је реализовао у 

претходне две године (2017. и 2018. година)  

  9 

технички капацитет 

Да располаже са минимум 2 доставна возила (по основу власништва или закупа или 

лизинга)   

10 
кадровски капацитет 

/ 

 

 

2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

бр. 

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 кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

3 / 

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 
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5 / 

6 / 

2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

 7 
финансијски капацитет 

/ 

8 
пословни капацитет 

/ 

 9 
технички капацитет 

/ 

10 
кадровски капацитет 

/ 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. Додатни услови се не односе на подизвођача. 

 

 

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. 

бр. 

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 кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

3 / 

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 нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. 

ЗЈН) 

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

7 
финансијски капацитет 

/ 

8 

пословни капацитет 

Да поседује референце у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ које се 

односе на испоруку добара која су предмет јавне набавке, а које је реализовао у претходне 

две године (2017. и 2018. година)  

9 

технички капацитет 

Да располаже са минимум 2 доставна возила (по основу власништва или закупа или 

лизинга)   

10 
кадровски капацитет 

/ 
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Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) и члана 75. став 2.  ЗЈН, док додатне услове испуњавају заједнички. 

 

4. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама: 

Ред. 

бр. 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

1. УСЛОВ: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

ДОКАЗ: извод из регистра надлежног органа  

ПРАВНО ЛИЦЕ: 

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК: 

Доказ: 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. УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

ДОКАЗ: потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП 

Напомена: 

 потврда не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда   

 уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду МУП 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 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 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 

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, 
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-кривична дела против привреде, 

-кривична дела против животне средине, 

-кривично дело примања или давања мита   

-кривично дело преваре 

орган надлежан за издавање: 

 ЗА 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 организовани 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 за законског 

заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту 

пребивалишта). 

 ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП (захтев се може 

поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 

3 / 

4. 

УСЛОВ: 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 

ДОКАЗ:  потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврда надлежног пореског органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације  

Напомена: потврда не може бити старија 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. 

Напомена: 

- Уколико локална (општинска) 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 локалних органа/организација/установа.  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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- Уколико понуђач има имовину и плаћа локалне јавне дажбине и у другим местима поред 

места у ком му се налази седиште, понуђач је дужан да достави уверења свих локалних 

самоуправа где има обавезу да плаћа порезе и друге јавне дажбине. 

5. / 

6. 

Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
*образац је дат у конкурсној документацији и то у делу VI/8 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
*изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача изјава се даје засебно за сваког члана групе понуђача и мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица члана групе понуђача за кога се подноси. 

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

7. 
финансијски капацитет 

/ 

8. 

пословни капацитет 

Да има тражене референце понуђач доказује достављањем: 

1. ОБРАСЦА СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ потписаног и овереног од стране понуђача;  

2. ОБРАЗАЦА СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА које прате списак референци, потписаних 

и оверених од стране издаваоца потврде 

Напомена: понуђач је у обавези да референце наведе, тј достави на ОБРАСЦУ СПИСАК 

РЕФЕРЕНЦИ, а потврде о референцама на ОБРАСЦУ  СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ – ПОТВРДЕ. 

Ови обрасци чине  саставни  део  конкурсне  документације. Наручилац дозвољава  да  

понуђач  поднесе  уз  понуду  стручну  референцу – потврду  издату и  на  обрасцу 

референтног наручиоца/купца  под  условом  да  иста  садржи  све  елементе  као  и  

Образац  стручне референце - потврде  из ове конкурсне  документације, са потписом 

овлашћеног лица референтног наручиоца/купца и печатом. 

Напомена 2: Наручилац задржава право да тражи на увид оригинал потврде, као и да 

изврши проверу сваке приложене потврде (обрасца стручне референце - потврде) и да 

тражи од понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни записник или 

други валидни документ којим се могу проверити наводи у обрасцу референтна листа и 

обрасцима потврда, тј обрасцима стручне референце - потврда. 

9. 

технички капацитет 

Као доказ да располаже са минимум 2 доставна возила потребно је доставити копију 

важеће саобраћајне дозволе или испис читача саобраћајне дозволе (ако је возило у 

власништву), односно копију важеће саобраћајне дозволе или испис читача саобраћајне 

дозволе и копију уговора о закупу возила или уговора о лизингу возила (ако понуђач 

располаже возилом по основу закупа или лизинга), за сва возила  

10. 
кадровски капацитет 

/ 

 

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. 

Напомена: 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. од 1) до 4) ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато 

што не садржи доказе одређене 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. Регистар понуђача је 
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доступан на интернет страници, коју је понуђач дужан да наведе у понуди, ако тако доказује 

испуњеност обавезних услова. 

 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. 

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 10. 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 чини саставни део ове Конкурсне 

документације и дат је у делу VI конкурсне документације (VI/9 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ 

ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН конкурсне документације). 

 

5) Доказивање испуњености услова о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона: 

понуђач је у обавези да на Обрасцу из конкурсне документације, уз понуду као доказ о испуњавању 

услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама достави потписану и оверену ИЗЈАВУ којом 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. У 

супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. Образац изјаве дат је у делу VI Конкурсне 

документације (VI/8 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН).  

 

6) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 77. став 4. 

Закона: Испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке се НЕ ДОКАЗУЈЕ изјавом у смислу 

члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама, већ достављањем доказа наведених у тачки 4) овог 

дела конкурсне документације («Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама»), тако да конкурсна документација не садржи текст изјаве из члана 77. 

став 4. Закона. 

 

7) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 

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, На основу члана 79. став 5. 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) ,2) и 4) ЗЈН 

- извод из регистра АПР / Претрага Регистар понуђача: www.apr.gov.rs 

3) доказ о регистрацији менице: Сајт НБС www.nbs.rs линк принудна наплата претраживање 

регистра меница и овлашћења 

 

8) обавештење да ће наручилац у случају када се испуњеност услова доказује изјавом 

из члана 77. став 4. Закона, поступити у складу са чланом 79. став 2. и 3. Закона: 

испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке се НЕ доказује изјавом из члана 77. став 4. 

Закона  

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

1. елементи критеријума на основу којих се додељује оквирни споразум, описани и 

вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елеменат 

критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - потрошни материјал за 

радионице донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

2. елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће Наручилац извршити 

доделу оквирног споразума у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом: 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценома Наручилац ће 

извршити доделу оквирног споразума на основу резервног елемента рок за испоруку и то тако што 

ће понуђач који је понудио краћи рок испоруке имати предност приликом доделе оквирног 

споразума. 

 Уколико су предметни понуђачи понудили и идентичан рок за испоруку по наруџбеници, 

Наручилац ће доделу оквирног споразума извршити на основу жреба и то на следећи начин: 

- Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде имале исту понуђену цену и исти рок 

испоруке да присуствују поступку жребања. Жребању ће бити позвани да присуствују и остали 

понуђачи;  

- Поступак жребања водиће Комисија за јавну набавку и исти ће се обавити у просторијама 

Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16; 

- Уколико неки од позваних понуђача не буде присутвовао жребању, то неће одложити 

поступак жребања; 

- Комисија за јавну набавку ће водити записник о поступку жребања и доставиће га свим 

понуђачима; 

- Комисија ће припремити кутију и физички идентичне коверте у којима ће бити папирићи са 

именима понуђача чије су понуде имале исту понуђену цену и исти рок испоруке; 

- Жребање ће бити обављено тако што ће један члан Комисије за јавну набавку извршити 

извлачење једне коверте, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача који је  извучен; 

- Понуђач који први буде «извучен» у жребу имаће предност у додели оквирног споразума. 
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VI - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Обрасци који чине саставни део понуде су: 

VI/1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

VI/2 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

VI/3 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

VI/4 - ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

VI/5 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (са упутством како да се попуни) 

VI/6 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

VI/7 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

VI/8 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

VI/9 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 

VI/10 - ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

VI/11 - ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ 

VI/12 - ОБРАЗАЦ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА 
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VI/1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦЕ 

ЈНОП ОС 14/2019 

 

На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет 

страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 19.03.2019. године, као и на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база прописа, понуђач подноси следећу понуду: 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подаци из АПР) 

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:  

Назив банке и 

број рачуна: 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање 

оквирног споразума: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су 

докази из чл. 77. ЗЈН јавно 

доступни: 

 

Понуђач је у Регистру понуђача: 
(заокружити одговарајући навод) 

ДА НЕ 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

самостално 

као заједничка понуда групе 

понуђача:* 

1. 

 

2. 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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3. 

 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду 

као понуда са подизвођачем: 

Назив и седиште: 

Проценат укупне 
вредности набавке 
која ће се поверити 

поизвођачу: 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

   

   

   

НАПОМЕНА:  
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља 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 представља саставни део Обрасца понуде 
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима. 

 

3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

____________ дана од дана отварања понуда 
(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда) 

 

4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА 

Предмет: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦЕ 

Укупна цена без ПДВ:  

ПДВ:  

Укупна цена са ПДВ:  

Начин, услови и рок 

плаћања:   

Вирмански, у року до 45 дана од дана пријема исправно 

сачињеног рачуна за испоручена добра и пратеће документације, 

на основу појединачно издате наруџбенице 

Начин и место испоруке: 

Добра се испоручују сукцесивно за време трајања оквирног 

споразума, према потребама Наручиоца, са једнократном 

испоруком по свакој наруџбеници. 

Место испоруке: седиште Наручиоца, Булевар Михајла Пупина16, 

Нови Сад и објекти у надлежности Наручиоца на максималној 

удаљености 40 км од Новог Сада 

Рок испоруке: 
Рок испоруке добара по свакој издатој наруџбеници је 

__________________ дана од дана пријема наруџбенице. 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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VI/2 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – потрошни материјал за 

радионице (ЈНОП ОС 14/2019), објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 19.03.2019. године и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, 

односно да подносимо заједничку понуду 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА (подаци из извода АПР) 

Пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:    

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

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

 

Подаци о обавези за извршење 

оквирног споразума: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Уписан у Регистар понуђача: ДА НЕ 

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:    

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације  лица која ће бити 
одговорна за извршење оквирног 
споразума: 

 

Подаци о обавези за извршење 

оквирног споразума: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Уписан у Регистар понуђача: ДА НЕ 

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

 

Место и адреса седишта:    

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

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

 

Подаци о обавези за извршење 

оквирног споразума: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Уписан у Регистар понуђача: ДА НЕ 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 
 Образац општи подаци о сваком 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 сваком понуђачу из групе понуђача  се не 
попуњава и не доставља уз понуду. 
 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  се 
може умножити.  
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VI/3 - ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – потрошни материјал за 

радионице (ЈНОП ОС 14/2019), објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 19.03.2019. године и на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1.  ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име:  
 

 

Место и адреса седишта:  
 

Правни облик:  

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:    

 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2 

Пословно име:  
 

 

Место и адреса седишта:  
 

Правни облик:  

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:    

 

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 3 

Пословно име:  
 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
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Место и адреса седишта:   

Правни облик:  

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:    

 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: 
• Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем/има. 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, а не подизвођач 
•  Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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VI/4 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАДИОНИЦЕ 

ЈНОП ОС 14/2019 

 

A / MATERIJAL ZA RAD RADIONICA 

I/ Molerska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena po 

jed. mere 
bez PDV 

Stopa 

PDV  
(u %) 

Cena po 

jed.  
mere sa 

PDV 

Ukupna 

vrednost 
bez PDV 

Ukupna 

vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 

ponuđenog 
dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 POLUDISPERZIONA BOJA namenjena 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, kao što je boja marke 
"Hagepol" ili odgovarajuće.   

kg 4200.00       

2 DISPERZIONA BOJA-BELA namenjena za 
bojenje unutrašnjih površina zidova. Da se 
razređuje sa 5- 10% vode i nanosi na zid 

valjkom ili četkom, u dva sloja. Potrošnja od 
150 do 200 g/m2 u jednom premazu. 
Pakovanje od 25 kg, kao što je boja marke 
"Hagepol" ili odgovarajuće. 

kg 400.00       

3 DISPERZIONA BOJA U TONU namenjena za 

bojenje unutrašnjih površina zidova. Da se 
nanosi na zid valjkom ili četkom, u dva sloja. 
Gotovi pun kolor. Potrošnja od 120 do 200 
ml/m2 u jednom premazu. Pakovanje od 5 lit. 

lit 300.00       
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4 UNUTRAŠNJA, VODOPERIVA, DISPERZIONA 
BOJA na bazi akrilnih veziva, izrazito otporna 
na gljivice i plesan. Da prijanja za podlogu, 
poseduje pokrivnu moć, izrazitu belinu, 
paropropusnost i otpornost na vlažno 
brisanje. Premaz za rešavanje problema buđi 
u vlažnim prostorijama, kao što su: podrum, 

kuhinja, kupatilo i sl. Da se može nijansirati u 
druge boje. Boju koja se može nanositi 
četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u 

dva pokrivna sloja. Da se razređuje vodom od 
10 do 15%. Potrošnja: 100-200ml/m² u dva 
sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti 
podloge. 

Pakovanje od 15 litara, kao što je boja marke 
"MAXIDIS F" ili odgovarajuće. 

lit 90.00       

5 SREDSTVO ZA UNIŠTAVANJE ZIDNIH ALGI I 
PLESNI sa dodatkom fungicida i algicida. 
Upotrebljava se za uništavanje zidnih algi i 

plesni na unutrašnjim zidnim površinama. 
Potrošnja 100-200ml/m2 u zavisnosti od 

stepena zaraženosti, hrapavosti i upojnosti 
podloge. Da je kompatabilan sa pozicijom 4 iz 
ponude. 
Pakovanje od 0,5 litara, kao što je sredstvo 
za uništavanje zidnih algi i plesni "MAXICID" 

ili odgovarajuće. 

lit 4.00       

6 SILIKONSKI FASADNI MALTER namenjen za 
površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i 
unutrašnjih zidova. Zamešana masa u obliku 
paste izrađena na bazi silikonskih i akrilnih 
veziva, mineralnih agregata i aditiva koji joj 

daju svojstva plastičnog maltera lake 

ugradivosti, prijanjanja, paropropusnosti i 
otpornosti na atmosferske uticaje. Priprema 
mešalicom ili ručno. Nanosi se plastičnom ili 
čeličnom gletaricom, a grebanje se obavlja 
stiroporom, gletaricom i drugim pogodnim 

alatima. Potrošnja 3,5 - 4 kg/m2, pakovanje 
od 25 kg, kao što je silikonski fasadni malter 
marke "HGP" ili odgovarajuće. 

kg 200.00       
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7 MALTER ZA PRSKANE FASADE sa zrnom do 2 
mm, namenjen za površinsku dekorativnu 
zaštitu fasadnih zidova. Potrošnja 2 - 3 
kg/m2.  Isporučuje se kao praškasti materijal 
u vrećama od 25 kg, kao što je malter za 
prskane fasade Hirofa marke "HGP" ili 
odgovarajuće. 

kg 100.00       

8 UNUTRAŠNJA GLET MASA u prahu izrađena 
od polimernih veziva, mineralnih agregata i 
aditiva. Glet je namenjen za gletovanje 

unutrašnjih površina zidova. Nanošenje 
čeličnom gletaricom. Potrošnja 1,25 - 1,5 
kg/m2, pakovanje od 25 ili 30kg, kao što je 

glet masa marke "HGP" ili odgovarajuće. 

kg 600.00       

9 SPOLJAŠNJA GLET MASA BELA u prahu 
izrađena od hidrauličnih veziva, mineralnih 
agregata i aditiva. Namenjen za gletovanje 
spoljašnjih malterisanih zidova, betonskih 

površina i sl. Nanošenje čeličnom gletaricom. 
Potrošnja 1 - 1,5 kg/m2. 
Pakovanje od 25 kg, kao što je glet masa 

marke "HGP" ili odgovarajuće. 

kg 100.00       

10 BANDAŽ TRAKA MREŽASTA. Samolepljiva 
alkalno otporna staklena mrežica u obliku 

trake. Da se lako lepi, dobro savija, poseduje 
otpornost na istezanje i kidanje. Služi za brzo 
i lako ojačanje površine zidova na potrebnim 
mestima, sakrivanje i saniranje pukotina i 
rupa. Isporuka u rolni širine 5cm i dužine 
90m. 

kom 5.00       

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

kom 12.00       

12 TANKA FOLIJA za pokrivanje nameštaja 
dimenzija 12,5x4 m, kao što je folija marke 
"MIMONT" ili odgovarajuće. 

kom 150.00       

13 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, kao što je 

traka marke "TESA" ili odgovarajuće. 

kom 150.00       
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14 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 
od 19mm do 20mm a dužine 50m po 
komadu, kao što je traka marke "TESA" ili 

odgovarajuće. 

kom 50.00       

15 EMAJL LAK (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, kao 
što je lak marke "ZORKACOLOR" ili 

odgovarajuće. 

kom 100.00       

16 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 , kao što je boja marke 

"ZORKACOLOR" ili odgovarajuće. 

kom 40.00       

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

kom 100.00       

18 ŠMIRGL TABLA od aluminijum oksida i 
vodootpornog papira  finoće 240, dimenzija 
230x280mm , kao što je šmirgl marke 
"SMIRDEX-GRČKA" ili odgovarajuće. 

kom 50.00       
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19 FUGEN FILER sporovezujući gips za popunu 
pukotina i lepljenje bandaž traka , kao što je 
sporovezujući gips marke "RIGIPS" ili 
odgovarajuće. 

kg 200.00       

20 TONER ZA POLUDISPERZIJU (crni, žuti, oker, 
zeleni, crveni, braon, plavi...). Pigment za 

nijansiranje unutrašnjih boja. Pakovanje od 
100 ml, kao što je toner marke "DIPICOLOR" 
ili odgovarajuće. 

kom 200.00       

21 PODLOGA EMULZIJA bezbojni do mlečno beli 

premaz na bazi silikonskih smola i aditiva 
rastvorenih u vodi za impregnacije mineralnih 

podloga, kao što je podloga marke "HGP" ili 
odgovarajuće. 

l 100.00       

22 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, kao što je 
git marke "JUB Akrilin" ili odgovarajuće. 

kom 50.00       

23 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, 
kao što je razređivač marke "ZORKACOLOUR" 
ili odgovarajuće. 

kom 30.00       

24 NITRO RAZREĐIVAČ. Smesa organskih 

rastvarača namenjena za razređenje nitro 
laka kao i za pranje alata. Pakovanje od 1 
litar, kao što je razređivač marke 
"ZORKACOLOUR" ili odgovarajuće. 

kom 2.00       

25 SILIKON BELI akrilni na bazi akrilne vodene 
disperzije. Pakovanje od 280ml. 

kom 60.00       

26 SILIKON SANITAR BELI neutralni silikonski 
zaptivač otporan na vlagu, pogodan za 
spojeve i pukotine u kupatilu. Pakovanje od 
400 ml tuba , kao što je silikon marke 
"SIMSON SANITAR" ili odgovarajuće. 

kom 20.00       
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27 LAZURNI PREMAZ ("Zorkacolor" ili 
odgovarajuće)  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 6.00       

28 LAK LAZURA ("Zorkacolor" ili odgovarajuće). 
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. 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 6.00       

29 LAK ZA ČAMCE ("Zorkacolor" ili 
odgovarajuće) 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 2.00       

30 ANTIROST sredstvo za odklanjanje rđe sa 
metalnih predmeta. Pakovanje od 900ml. 

kom 4.00       

31 AUTO LAK SPREJ. Pakovanje od 400ml. kom 3.00       

I/ Ukupno za molersku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                        _______________________ din sa PDV 
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II/ Stolarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena po 
jed. mere 
bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 KEKS TIPLA presovana bukovina. mala, 
srednja ili velika. 

Pakovanje od 1000 komada.  

pak 3.00       

2 LEPAK ZA DRVO ("Beohemik Drvofix" ili 

odgovarajuće), 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 25.00       

3 DISPERZIONI LEPAK ZA DRVO ("HENKEL 
MOMENT WOOD" ili odgovarajuće) za 
lepljenje hladnim i toplim postupkom. Vreme 
stvrnjavanja maksimalno 10-12 minuta po 

nanošenju. Pakovanje od 750g po komadu. 

kom 20.00       

4 SILIKONSKA ZAPTIVNA MASA ("TKK TEKASIL 
NEUTRAL" ili odgovarajuće). 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. Pakovanje od 300 ml po komadu. 

kom 30.00       
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5 AKRILNA ZAPTIVNA MASA ("TKK TEKADOM" 
ili odgovarajuće). 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 20.00       

6 EKSERI ČELIČNI dužine 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100, 120mm.  

kg 3.00       

7 ŠMIRGL PAPIR 80 od aluminijum oksida 
rasprskan po kvalitetnom papiru veličina 

rolne 60cm x 25m 

rolna 1.00       

8 ŠMIRGL PAPIR 100 od aluminijum oksida 
rasprskan po kvalitetnom papiru veličina 

rolne 60cm x 25m 

rolna 1.00       

9 ŠMIRGL PAPIR 120 od aluminijum oksida 

rasprskan po kvalitetnom papiru veličina 
rolne 60cm x 25m 

rolna 1.00       

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

kom 100.00       

11 TROUGAONE ZAKAČALJKE ZA SLIKE, manja 
ili veća. 

kom 150.00       

12 ZAVRTANJ SA PLASTIČNOM TIPLOM 6mm, 
8mm, 10mm ili 12mm. 

kom 500.00       

13 DRVENE TIPLE U KOMADU, bukovina. 

Ø=6mm, 8mm, 10mm, 12mm ili 14mm. 

m 8.00       

14 ANUBE ZA VRATA  kom 20.00       

15 ANUBE ZA PROZORE kom 20.00       

16 ŠARKE RAVNE SA ŠRAFOVIMA  kom 60.00       

17 ŠARKE KRIVE SA ŠRAFOVIMA    kom 20.00       

18 ŠARKE POLUKRIVE SA ŠRAFOVIMA   kom 40.00       

19 ŠARKE ZA STAKLO, ravne   kom 20.00       

20 ŠARKE ZA STAKLO, krive   kom 20.00       

21 DVOKRAJAK ZA SPAJANJE NAMEŠTAJA  kom 120.00       
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22 HOLŠRAFOVI KRSTASTA GLAVA čeličan, 
galvanizovan.  
Dimenzije 3x18, 3x25, 3x30, 3x40, 3x50, 
3x60, 4x18, 4x30, 4x 40, 4x50, 4x60mm. 

kom 5000.00       

23 HOLŠRAFOVI KRSTASTA GLAVA čeličan, 
galvanizovan.  

Dimenzije 5x30, 5x40, 5x50, 5x60, 5x70, 
5x80, 6x30, 6x40, 6x50, 6x60, 6x70, 
6x80mm. 

kom 3000.00       

24 METALNA VINKLA 30x30 mm kom 60.00       

25 METALNA VINKLA 40x40 mm kom 60.00       

26 METALNA VINKLA 50x50 mm kom 40.00       

27 DIHTUNG TRAKA ZA SP0LJAŠNJU STOLARIJU m 500.00       

28 UNIVER PLOČE d=18mm, u cenu uračunati I 

sečenje ploča na manje dimenzije po potrebi. 

m2 100.00       

29 UNIVER PLOČE d=28mm u cenu uračunati I 
sečenje ploča na manje dimenzije po potrebi. 

m2 30.00       

30 Kant traka širina 22mm, dužina kotura 50m kotur 4.00       

31 Kant traka širina 32mm, dužina kotura 50m kotur 2.00       

32 Lesonit ploče m2 60.00       

33 Šper ploče d=6mm m2 16.00       

34 Šper ploče d=12mm m2 12.00       

35 Šraf za metal samouvrčući 4x20, 4x30, 4x40 i 
4x50mm  

kom 1000.00       

36 Metalne nogice za nameštaj visina 10cm  kom 40.00       

37 Šrafovi za spajanje nameštaja dvokrajak kom 50.00       

38 Odbojnik za vrata gumeni kom 10.00       

39 Magneti za nameštaj jačina za 5kg kom 6.00       

40 Ručke drvene - dugme  kom 20.00       

41 Ručke metalne raspon šrafa 97mm  kom 10.00       

42 Ručke metalne raspon šrafa 127mm  kom 10.00       

43 Ručke za prozore  kom 20.00       

44 Nosači polica metalni valjkastog oblika bez 
prstena 

kom 200.00       

45 Stirodur zeleni 120x50x3 cm table 10.00       

46 Prozorsko staklo d=4mm sa sečenjem m2 10.00       

47 Staklarski git, namenjen je za fiksiranje 
stakla u drvenim prozorima. Pakovanje od 1 

kg. 

kg 10.00       

48 DIHTUNG ČETKA ZA VRATA JEDNOREDNA. m 5.00       
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Upotpunjuje prazan prostor između vrata i 
poda . Takođe štiti od prašine i promaje. 
Montaža bočno na dno krila vrata. Braon ili 
bela boja. 

49 DIHTUNG ČETKA ZA VRATA TROREDNA. 
Upotpunjuje prazan prostor između vrata i 

poda. Takođe štiti od prašine i promaje. 
Montaža na dno krila vrata. Braon ili bela 
boja. 

m 5.00       

II/ Ukupno za stolarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                         _______________________ din sa PDV 

III/ Zidarsko-keramičarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 

mere 
Kol. 

Cena po 
jed. mere 

bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 

bez PDV 

Ukupna 
vrednost 

sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ŠLJUNAK DUNAVSKI opran bez organskih 
primesa i mulja. 

m3 2.00       

2 FRAKCIJA  bez organskih primesa i mulja, 
granulacija (0-4, 4-8, 8-11, 8-16, 16-22, 16-
32) 

m3 3.00       

3 TUCANIK bez organskih primesa i mulja, 

granulacije 0-31mm ili 0-63mm.  

tona 2.00       

4 PESAK veličine zrna do 4mm bez organskih 
primesa 

m3 3.00       

5 GIPS alabaster kg 10.00       

6 CEMENT MC 32,5 kg 2000.00       

7 KREČ GAŠENI U VREĆAMA  kg 300.00       

8 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 100.00       

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

kg 1500.00       

10 FUG MASA od hidrauličkih veziva, mineralnih 
punila i aditiva 

kg 10.00       

11 EKSERI ČELIČNI dužine 30, 40, 60, 70, 100, kg 4.00       
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150mm.  

12 U EKSERI čelični zidarski dimenzija 2,5x25 , 
3,1x31  

kg 1.00       

13 VIJAK ZA GIPS 3,5х35мм kom 2000.00       

14 PUR PENA na bazi poliuretana pakovanje od 
750 ml.  

kom 30.00       

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

kom 4.00       

16 Konopac d=3cm m 20.00       

17 Štafle 5x8x400 cm m 50.00       

18 JEDNOKOMPONENTNA SAMORAZLIVAJUĆA 
MASA za izravnjavanje podova. Praškast 
materijal izrađen od hidrauličnih veziva, 

polimernih veziva, mineralnih agregata i 
aditiva a služi kao podloga za postavljanje 
parketa, tepisona i pločica. Potrošnja 1,5 - 5 
kg/m2 u zavisnosti od ravnosti podloge. 
Pakovanje od 25 kg,  

kg 200.00       

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

m2 20.00       

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

kg 50.00       

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

kg 5.00       

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

kom 2.00       

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

m 40.00       

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

m 40.00       

25 CD PROFILI, za montiranje gips karton ploča.   m 20.00       

26 UD PROFILI, za montiranje gips karton ploča.  m 20.00       

27 MONTAŽNI KIT, pakovanje 310ml. kom 5.00       

28 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 .  

m 4.00       

29 Preforirani prelaz za razliku u nivou od m 4.00       
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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.  

30 Profil "T"  aluminijumski Upotrebljava se kao 

prelaz između podova koji su istog nivoa. 
Montira se lepljenjem.  

m 4.00       

31 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 10.00       

32 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. 

kom 10.00       

33 Stiropor EPS 50, debljine 5cm. m2 60.00       

34 Stiropor EPS 150, debljine 5cm. m2 30.00       

35 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. Kao što je 

lepak "SikaBond T2" ili odgovarajuće. 

kom 5.00       

36 SALONIT PLOČE bezazbestne za pokrivanje 
industrijskih i pomoćnih objekata. Dimenzije 
ploče 175x113cm. Visina talasa do 38mm. 
Težina do 26 kg/kom. 

m2 40.00       

37 ŠRAF ZA SALONIT PLOČE sa pocinkovanom i 
gumenom podloškom. Služi za pokrivanje - 
fiksiranje salonit ploča za drvenu 
potkonstrukciju od štafli. Ide u pakovanju sa 
gumenom i pocinkovanom podloškom. 

pak 500.00       

38 BEHATON PLOČE sive, debljine 6 cm. Beton 
za  behaton elemente od višefrakcijskog 
separisanog agregata, cementa visoke 
marke, aditiva i pigmenata.  

m2 30.00       

39 IVIČNJAK vibro-presovani, sivi. Dimenzija m 40.00       
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7x20x50cm. 

40 RIGOLA siva. Dimenzija 16x25x6cm. m 20.00       

41 KANALETA siva. Dimenzija 50x50x20cm m 20.00       

42 POKRIVAJUĆA LAJSNE ZA DILATACIJE od 15 

do 35mm za podove iste visine i zidne 
obloge. Lajsna dužine 3m od eloksiranog 
aluminijuma. 

m 15.00       

43 SAMOLEPLJIVA BAKARNA TRAKA. Širina trake 
12mm u rolni dužine 50m. 

kom 4.00       

44 Epoksidni 2-komponentni prajmer za 

betonske površine pred livenje podnog 
sistema. Bezbojni epoksidni sistem bez 
rastvarača, koji  poseduje   visoku   čvrstoću   
i   otpornost   na abraziju. Otporan  je  na  
kiseline,  baze,  naftne derivate i rastvore 

soli. Komponente  A  (smola)  i B (ušvršćivač) 
su zapakovane u dve odvojene posude u 
unapred  određenoj  težinskoj  srazmeri.  Sva 
količina komponente B se dodaje u 
komponentu  A. Da se nanosi valjkom, 
četkom ili pištoljem u jednom sloju. 

Potrošnja: 200-300 g/m2. Da se isporučuje u 

kompletu (A+B) od 5 kg i 10 kg. Kao što je 
epoksidni 2-komponentni prajmer "Isomat 
DUROFLOOR-PSF"  ili odgovarajuće. 

komp

l. 

1.00       

45 2 komponentni obojeni epoksidni sistem sa 
rastvaračima, koji obezbeđuje odlično 

prijanjanje za podlogu i elektro provodljivost, 
što sprečava akumulaciju statičkog 
elektriciteta na podnoj površini. Komponente 
A (smola) i B (ušvršćivač) su zapakovane u 
dve odvojene posude u unapred određenoj 

težinskoj srazmeri. Sva količina komponente 
B se dodaje u komponentu A. Valjkom se 

nanosi u tankom sloju. Potrošnja: 200 g/m2. 
Da se isporučuje u kompletu (A+B) od 
ukupno 8 kg. Kao što je 2-komponentni 
"Isomat DUROFLOOR-CV"  ili odgovarajuće. 

komp
l. 

2.00       

46 2-komponentni samoravnajući antistatik 

epoksidni pod bez rastvarača koji obezbeđuje 
trajnu elektroprovodljivost. Da poseduje 
visoku čvrstinu i otpornost na abraziju i 

komp

l. 

15.00       
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odoleva organskim i neorganskim kiselinama, 
bazama, naftnim derivatima, otpadnim 
materijalima... Pogodan za kompjuterske 
sobe, labaratorije, štamparije, bolnice, 
benzinske pumpe, trafo-stanice. Da se 
razastire po podu uz pomoć glatke ravnjače 
do debljine od 2 mm. Isporučuje u kompletu 

(A+B) od ukupno 10 kg, sa komponentama A 
i B u predviđenoj težinskoj srazmeri. Kao što 
je 2-komponentni "Isomat DUROFLOOR-C"  ili 

odgovarajuće.    

47 LAMINAT, 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. Preporuka: proizvođač 
“Tarkett”, naziv “Woodstock 832 Hrast 
Haywood Mocha” ili odgovarajuće. Isporučiti 

u kompletu sa PVC folijom i sunđerastim 
filcom. 

m2 150.00       

48 TERMOIZOLACIONE PLOČE, ispod podova. 
Debljina termoizolacionih ploča d=10cm, 
obostrano obložene parpropusnom folijom, 
sastave folije preklopiti u širini 10cm i lepiti 

na obostranom lepljivom trakom. Minimalna 
pritisna čvrstoća ploča 300kPa. 

m2 50.00       

49 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE MERMERA I 
GRANITA. Primenjuje se na svim podlogama 
od prirodnog i veštačkog kamena: mermeru, 
granitu, teracu, betonu itd. Skida organsku 

prljavštinu i naslage, ulje, masnoću, 
prethodno nanešene zaštitne slojeve i 

standardnu prljavštinu. Za unutrašnju i 
spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 10 - 15 
m²/1 l. Pakovanje od 1 litre. 

kom 2.00       

50 KRSTIĆI ZA KERAMIČARE 2,5mm. Pakovanje 
od 250 komada. 

pak 2.00       

III/ Ukupno za zidarsko-keramičarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                  _______________________ din sa PDV 
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IV/ Bravarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena po 
jed. mere 
bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 
125mm  

par 4.00       

2 ŠARKE ZA KLATNA VRATA NOSIVOSTI 35KG 

150mm  

par 4.00       

3 ŠARKE ZA DRVENA VRATA  kom 10.00       

4 CILINDAR ULOŽAK 30,5+30,5mm u 
pakovanju sa 3 ključa i vijkom M5x50. Kao 
što je cilindrični uložak "BANE A.D." ili 
odgovarajuće.  

kom 20.00       

5 CILINDAR ULOŽAK 35+30,5mm u pakovanju 
sa 3 ključa i vijkom M5x50. Kao što je 
cilindrični uložak "BANE A.D." ili 
odgovarajuće.  

kom 25.00       

6 CILINDAR ULOŽAK 30+50mm u pakovanju sa 

3 ključa i vijkom M5x60.  Kao što je cilindrični 
uložak "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 10.00       

7 CILINDAR ULOŽAK ZA METALNA VRATA 
27,5+27,5mm u pakovanju sa 3 ključa i 
vijkom M5x50. Kao što je cilindrični uložak 

"BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 5.00       

8 CILINDAR ULOŽAK SA LEPTIROM ZA 
METALNA VRATA 27,5+27,5mm u pakovanju 
sa 3 ključa i vijkom M5x50. Kao što je 
cilindrični uložak "BANE A.D." ili 
odgovarajuće.  

kom 1.00       

9 BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 6-ica, uz 
bravu se isporučuje i prihvatnik. Kao što je 
brava "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 5.00       

10 BRAVA ZA DRVENA VRATA brava 8-ica, uz 

bravu se isporučuje i prihvatnik. Kao što je 
brava "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 5.00       

11 BRAVA ZA METALNA VRATA SA VALJKOM  uz 
bravu isporučiti i prihvatnik. Kao što je brava 
"BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 2.00       
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12 BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM uz 
bravu isporučiti i prihvatnik. Kao što je brava 
"BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 2.00       

13 BRAVA ZA METALNA VRATA SA JEZIČKOM I 
POLUGOM uz bravu isporučiti i prihvatnik. 
Kao što je brava "BANE A.D." ili 

odgovarajuće.  

kom 2.00       

14 BRAVA SIGURNOSNA ZA VRATA. Uz bravu 
isporučiti i prihvatnik. Kao što je brava "BANE 
A.D." ili odgovarajuće.  

kom 1.00       

15 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. Kao 

što je brava "BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 1.00       

16 BRAVA 100mm desna. U cenu uračunati i 
posebnu izradu brave male serije jer taj tip 
brave nije više u serijskoj proizvodnji. 

kom 20.00       

17 BRAVA 100mm leva. U cenu uračunati i 

posebnu izradu brave male serije jer taj tip 
brave nije više u serijskoj proizvodnji. 

kom 20.00       

18 BRAVICA. Primena kod raznih vrsta ormarića, 
fioka, kabinetskih vrata itd. Kao što je bravica 
"BANE A.D. " ili odgovarajuće.  

kom 10.00       

19 BRAVICA ZA POŠTANSKO SANDUČE. Kao što 
je bravica za poštansko sanduče "BANE A.D. " 
ili odgovarajuće.  

kom 3.00       

20 UNIVERZALNA ŠTELUJUĆA BRAVICA SA 
POMIČNIM JEZIČKOM. Cilindrična bravica 

izradjena od mesinga, isporuka sa 2 ključa. 
Kao što je univerzalna štelujuća bravica sa 
pomičnim jezikom "BANE A.D. "  ili 
odgovarajuće.  

kom 5.00       

21 BRAVICA ZA ZAKLJUČAVANJE FIOKA 
STOLOVA. isporuka sa 2 ključa. 

kom 5.00       

22 KLJUČ . Kao što je kluč "BANE A.D. 8312" ili 
odgovarajuće.  

kom 80.00       

23 KLJUČEVI ZA CILINDAR BRAVE SIROVI  kom 30.00       
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24 KLJUČEVI OBIČNI  1-8  kom 10.00       

25 KLJUČEVI  ŠUPLJI RAZNI                       kom 10.00       

26 KVAKA ZA VRATA ("BANE A.D. kvaka 1182" ili 
odgovarajuće). 

kom 10.00       

27 KVAKA ZA VRATA ("BANE A.D. kvaka 3108" ili 
odgovarajuće). 

kom 20.00       

28 ŠTIT ZA BRAVE ("BANE A.D. štit 1180" ili 
odgovarajuće). 

kom 2.00       

29 ŠTIT ZA BRAVE ("BANE A.D. štit 3110" ili 
odgovarajuće). 

kom 2.00       

30 ŠTIT ZA KVAKU. Kao što je štit za kvaku 
"BANE A.D. 3109" ili odgovarajuće.  

kom 10.00       

31 KATANAC. Katanac sa kaljenom obujmicom. 

Kao što je katanac "BANE A.D. " ili 
odgovarajuće.  

kom 3.00       

32 TOVAT MAST litijumova višenamenska maziva 
mast za podmazivanje kotrljajućih i kliznih 
ležajeva.  

Pakovanje od 1 kg 

kg 2.00       

33 CRNE CEVI KUTIJE 40/40 m 18.00       

34 CRNE CEVI KUTIJE 30/30 m 18.00       

35 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/20 m 18.00       

36 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 20/40 m 18.00       

37 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 30/30 m 12.00       

38 KUTIJASTE CEVI KUTIJE 40/40 m 12.00       

39 "L" PROFIL 25/25mm gvozdeni m 12.00       

40 PLJOŠTI PROFIL 25/2,5mm gvozdeni m 12.00       

41 ZAVRTNJI M-6 SA MATICOM             kom 200.00       

42 VIJAK ZA DRVO KRTATA GLAVA čelični, 
galvanizovan.  
Dimenzije 3x25mm, 3,5x30mm, 4x40mm, 
4x45mm, 4x60mm, 5x60mm, 6x60mm. 

kom 1000.00       

43 VIJAK ZA LIM ravna glava.  

Dimenzije 3,5x13mm, 3,5x19mm, 
4,2x13mm, 4,2x19mm. 

kom 500.00       

44 VIJAK ZA LIM upustena glava. 
Dimenzije 3,5x13mm, 3,5x19mm, 
4,2x13mm, 4,2x19mm. 

kom 500.00       

45 NAVRATKE MAŠINSKE M6 ili M8. kom 500.00       

46 PODLOŠKE M6 ili M8  kom 500.00       

47 ZASUN ZA DRVENA VRATA. Ukopavajući kom 5.00       
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mesingani preklopni zasun. Dimenzije 
160mm, 200mm, 300mm. 

48 ZASUN ZA METALNA VRATA. Ukopavajući 
mesingani preklopni zasun dužine 250mm. 

kom 5.00       

49 BAJONET RIGLA cinkovana. Dužina 90mm ili 

120. 

kom 6.00       

50 RIGLA ZA NAMEŠTAJ, cinkovano žuta. Dužina 
60mm ili 80mm .  

kom 10.00       

51 REZA ZA KATANAC. Cinkovana površinska 

zaštita. Dimenzija: 100, 120, 140, 160mm. 

kom 4.00       

52 MAKAZE ZA PROZOR. Čeone ili bočne. kom 4.00       

53 MAKAZE ZA BAR VRATAŠCA.  Kao što su 
makaze za bar "BANE A.D." ili odgovarajuće.  

kom 2.00       

54 VALJKASTI PRIHVATNIK ZA ZATVARANJE 
PROZORA. Prihvatnik dimenzija 20x18mm ili 
26x18 sa delom koji se šrafi 30mm. Kao što 
je valjkasti prihvatnik "BANE A.D." ili 
odgovarajuće.  

kom 10.00       

55 USADNI JEZIČAK ZA PROZORE. kom 10.00       

56 STAKLENE PLOČICE DIMENZIJA 80X160mm, 
debljina stakla 4mm. 

 Fazetna 5mm na svim ivicama i sa dve rupe 
Ø=5mm radi učvršćivanja u podlogu  

kom 50.00       

57 OGLEDALO debljine 4mm. Fazetna 10mm na 
svim ivicama i sa 4 rupe Ø=5mm radi 
učvršćivanja u podlogu. Cenu izraziti m2. 

m2 2.00       

58 UKRASNE KRUŽNE METALNE KAPICE ZA 
ŠRAFOVE širine 14mm. Pakovanje se sastoji 

iz dela koji se sa šrafom učvršćuje za podlogu 
i metalne hromirane pokrivajuće kapice. 
Služe za učvršćivanje ogledala i staklenih 
pločica. 

pak 100.00       

59 DRŽAČ ŠIPKE TEPIHA. Par se sastoji iz levog i 
desnog držača tepiha. Kao što je držač šipke 

tepiha "BANE A.D." ili odgovarajuće.     

par 6.00       

60 ŠIPKA ZA DRŽAČ TEPIHA inox, Ø=12mm. 
Dužine šipke 1,5m . 

m 9.00       

61 Šraf M8 x 30 kom 400.00       

62 SPREJ ODVIJAČ VD40 kom 4.00       

63 ŠARKE ZA GARAŽNA VRATA I KAPIJE kom 12.00       

64 SAJLA za jarbole Ø 5 mm. m 50.00       
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IV/ Ukupno za bravarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                           _______________________ din sa PDV 

V/ Tapetarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena po 
jed. mere 
bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 MEBL ŠTOF širina 140cm, 100% pamuk m 100.00       

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

m 100.00       

3 ITISON sintetički širine 4m za unutrašnje 
prostorije 

m2 70.00       

4 PLIŠ POLIESTERSKI, težina min 415g/m², 
sastav 100% poliester, otpornost na habanje 
100.000 obrtaja, može se prati u mašini za 

veš, ne pegla se, atest o negorivosti za 
objekte javne namene, boja tamno crvena 
svečana. Pakovanje u rolni širina 140cm a 

dužina 30m. 

kom 1.00       

5 PLIŠ PRIRODNI, težina min 580g/m², sastav 

viskoza i pamuk (veća sadržina viskoze u 
odnosu na pamuk, između 50%-50% I 60%-
40%), otpornost na habanje 100.000 obrtaja, 
pere se ili hemijski ili u mašini za veš, 
testiran na negorivost BS 5852, cena 
7.000din/m sa pdv-om (može se uzimati na 
metar), boja tamno crvena svečana. 

Pakovanje u rolni širina 140cm a dužina 20m. 

kom 1.00       

6 TEPISON za javne objekte, upotrebna klasa 

32, stopa luksuza 6 zvezdica, sastav poliamid 
100%, sertifikat o sporogorivosti CFLS1, 
melirani ili jednobojni. Pakovanje u rolni 
širina 4m a dužina 24m. 

kom 1.00       

7 STIROPOR D=5cm dimentija table 120x60cm kom 10.00       

8 SUNĐER d=1cm gustine 25 120x200 cm kom 10.00       

9 SUNĐER d=2cm gustine 25 120x200 cm kom 20.00       

10 SUNĐER d=3cm gustine 25 120x200 cm kom 20.00       

11 SUNĐER d=4cm gustine 25 120x200 cm kom 10.00       
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12 UNIVERZALNO LEPILO od sintetičkog kaučuka 
u organskim rastvaračima JUS H.K2.101 

kg 35.00       

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

m 50.00       

14 KONAC MAŠINSKI poliakrilni  debljina 40 
kalemi dužine 5000m. 

kom 10.00       

15 KONAC MAŠINSKI poliakrilni debljina 60 
kalemi dužine 5000m. 

kom 20.00       

16 KLAMARICE ZA PN. PIŠTOLJ 80/8 ili 8/10. 

Pakovanje od 5000kom. 

pak 6.00       

17 KLAMARICE ZA RUČNI PIŠTOLJ 58/8 ili 
58/10. Pakovanje u kutiji od 5000 kom 

pak 4.00       

18 TRAKE ZA ZAVESE poliamidske širine 25mm  
bele boje 

m 40.00       

19 KLIZAČI ZA ZAVESE, plastični  kom 1000.00       

20 IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 100 ili 120. 

Igle za "Necchi" šivaću mašinu. 

kom 10.00       

21 IGLE ZA ŠIVAĆU MAŠINU debljine 80, 100 ili 
120. Igle za "Bagat" šivaću mašinu. 

kom 10.00       

22 ROLO GURTNE 13, pamučne m 40.00       

23 ROLO PLATNO zelene boje, širine 140 cm m 40.00       

24 NOSAČ ROLO PLATNA - FLOS  140 cm kom 10.00       

25 POTEZNI KANAP ROLO PLATNA, sintetički 
kanap debljine 4mm 

m 70.00       

26 PLATNO BELO (sirovo platno) širine 140cm m 50.00       

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

kg 4.00       

28 EKSERI UKRASNI zlatni za nameštaj kom 500.00       

29 KANAP FEDER za vezivanje federa kudeljni kg 4.00       

30 ČOJA ZA STOLOVE širine 160cm.  m 40.00       

31 DVOSTRANO LEPILO “TEP" ili odgovarajuće.  

Širine 5cm, dužine 25m 

kom 70.00       

32 ELASTIČNA GURTNA gumena širine 5cm m 40.00       

33 ŠNUR UKRASNI za nameštaj m 20.00       

34 ČIČAK TRAKA širine 20mm m 30.00       

35 OLOVNI KANAP 80 gramski m 25.00       

36 Lastiž 10mm m 50.00       

37 Čamove krovne letve 5x2,5 cm, sečene na 
dužinu od 4,5m 

 m2 0.50       
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38 PVC garnišna sa jednim kanalom. Dužina od 
4m. Širina 48mm. Boja bela. 

m 32.00       

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

m 32.00       

40 Žima. Debljina 3cm.  m2  12.00       

41 Žičano jezgro. m2 12.00       

42 Kanap za vezivanje dugmadi. pak 2.00       

43 Tepisoni sa opšivanjem, 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. Kao što je tepison proizvođača "Sintelon,  
Essence Termo 90308" ili odgovarajuće. 

m2 10.00       

44 Tepisoni sa opšivanjem. 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. Kao što je tepison proizvođača 

"ITC, naziv Check 095" ili odgovarajuće. 

m2 20.00       

45 Tepisoni sa opšivanjem za visoko frekventne 
prostorije. Otporan na habanje, antistatičan, 
klase gorivosti Cfls1. Boja: siva; sirovinski 
sastav: 100% polipropilen; klasa upotrebe: 

22. Kao što je tepison proizvođača "Sintelon, 
naziv Meridian URB 1135" ili odgovarajuće. 

m2 50.00       

46 Eko koža za presvlačenje nameštaja. 
Gumirana, dvoslojna, blagog sjaja, veran 
utisak prirodne kože. Sirovinski sastav: gornji 
sloj 100% PVC, donji sloj 15% pamuk i 85% 

poliester. Jednostavno održavanje. Kao što je 
eko koža proizvođača "Atlas" ili odgovarajuće. 
Boja: smeđa. 

m2 30.00       

47 OTIRAČ “kokos”, debljine 20mm.  m2 6.00       

48 SAMOLEPLJIVA TRAKA PROTIV KLIZANJA, 
vodootporna, namenjena mokrim, nagnutim i 

izuzetno klizavim područjima. Boje: crno-
žuta, bela, siva ili transparentna. Dimenzija 
trake u rolni je 25mm x 5m. 

kom 10.00       
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49 TAPETARSKO-KROJAČKE IGLE – BIZON sa 
plastičnom glavom. Pakovanje od 100 
komada. 

pak 1.00       

V/ Ukupno za tapetarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                           _______________________ din sa PDV 

VI/Radionica instalatera vodovoda i kanalizacije 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 

mere 
Kol. 

Cena po 
jed. mere 

bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 

PDV 

Ukupna 
vrednost 

bez PDV 

Ukupna 
vrednost 

sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BATERIJA ZA UMIVAONIK - srčasta, 2 cevi, 
niklovna. 

kom 5.00       

2 BATERIJA ZA UMIVAONIK - 3 cevi, niklovana. kom 3.00       

3 BATERIJA ZA UMIVAONIK - jednoručna, 
zidna, niklovana. 

kom 5.00       

4 BATERIJA ZA KADU - jednoručna, zidna, 
niklovana. 

kom 1.00       

5 KLOZET ŠOLJA  PODNA kom 2.00       

6 ZVONO ZA KOTLIĆ - plastični za bešumne 
klozet kotliće 

kom 10.00       

7 UMIVAONIK SA STUBOM 600mm kom 2.00       

8 SIFON REBRASTI ZA UMIVAONIK – kvalitetni, 
plastični 

kom 15.00       

9 DASKE ZA ŠOLJU DRVENE PLASTIFICIRANE - 
klase I 

kom 20.00       

10 DASKE ZA ŠOLJU PLASTIČNA - klase I kom 25.00       

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

kom 35.00       

12 VEZE ZA KOTLIĆ 3/8-3/8" impregnirane 

400mm 

kom 35.00       

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

kom 15.00       

14 VEZE ZA BOJLER  1/2-1/2" par 15.00       

15 VEZE ZA KOTLIĆ 600mm 3/8 na 3/8 kom 25.00       

16 EK VENTIL 3/8-3/8 niklovan kom 20.00       

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

par 25.00       

18 KOLENA  Ø=20mm  unutrašnji navoj kom 50.00       
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plastične   

19 "T"  KOMAD Ø=2Omm plastični kom 40.00       

20 REDUKCIJA Ø25/20 plastična kom 15.00       

21 KOLENA  Ø=20mm  plastična kom 50.00       

22 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=20mm kom 15.00       

23 VENTIL SA ULOŠKOM Ø=25 mm kom 5.00       

24 MUFOVI  Ø=25mm plastični kom 10.00       

25 MUFOVI  Ø=20mm unutrašnji navoj plastični kom 15.00       

26 MUFOVI  Ø=20mm spoljašnji navoj plastični kom 10.00       

27 CEVI PLASTIČNE Ø=20mm ŠIPKE 4m kom 10.00       

28 ŠRAFOVI KOMPLET za umivaonik pocinkovani. 
Kao što su komplet šrafovi za umivaonik 
"Dijana" ili odgovarajući. 

pak 20.00       

29 ŠRAFOVI KOMPLET za WC šolju mesingani. 
Kao što su komplet šrafovi za WC šolju 

"Dijana" ili odgovarajući. 

pak 20.00       

30 ŠRAFOVI KOMPLET bojler mesingani. Kao što 
su komplet šrafovi za bojler "Dijana" ili 
odgovarajući. 

pak 10.00       

31 TIPLE 6mm, 8mm, 10mm i 12mm. kom 200.00       

32 Protočni bojler prohromski od 10l kom 2.00       

33 Bojler prohromski od 10 l potisni kom 2.00       

34 Prohromski bojler od 80 l  kom 1.00       

35 Vodokotlić  niskomontažni. Kao što je 
vodokotlić ,,Geberit,, ili odgovarajući. 

kom 5.00       

36 Vodokotlić visokomontažni . Kao što je 
vodokotlić ,,Geberit,, ili odgovarajući. 

kom 10.00       

37 Sifon za pisoar - plastični, gibljivi kom 20.00       

38 Sifon za umivaonik - plastični, gibljivi kom 25.00       

39 Sifon za dvodelni sudoper - plastični , gibljivi kom 10.00       

40 Sifon za jednodelni sudoper - plastični kom 1.00       

41 Sifon za jednodelni sudoper - gibljivi kom 10.00       

42 Baterija za sudoper jednoručna sa pokretnom 
lulom sa 3 cevi 

kom 3.00       

43 Zvono za kotlić. Kao što je zvono za kotlić 
"Geberit" ili odgovarajuće. 

kom 15.00       

44 Plovak za kotlić. Kao što je plovak za kotlić 
"Geberit" ili odgovarajući. 

kom 20.00       

45 Veze za bojler – fiksne, duže par 10.00       

46 Jednoručna baterija za protočni bojler par 2.00       

47 Kanap sa rukohvatom za vodokotlić kom 50.00       
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48 Poluga za vodokotlić kom 20.00       

49 Sifon za tuš kadu kom 1.00       

50 KOMPLETAN KONZOLNI WC-a od fajansa I 
klase sa nosačem, ugaonim ventilom 
priključka vode ½", vodokotlićem, 

aktivirajućom tipkom, WC daskom i svim 
pratećim materijalom. Nosač je izređen od 
čeličnih profila zaštićenih plastificiranjem. 
Predzidni element se šrafi za pod i zid dok se 
uzidni u gornjem delu bočno šrafi za ojačanu 

vertikalnu konstrukciju gipskartonskog zida. 
U sastavu elementa je vodokotlić sa 

izolacijom protiv kondenzacije sa režimom 
ispiranja od 6 i 3 litre (i podesivom) sa inoks 
aktivirajućom tipkom s preda. Preko 
aktivirajuće tipke je omogućeno stavljanje 
kocke za dezinfekciju. Element sadrži interni 
sistem prečišćavanja vazduha iz wc šolje sa 

filterom smeštenim u aktivirajućoj tipki tako 
da je sistem priključen na elektro mrežu. U 
sastavu elementa je i kompletan elektro sklop 

sa eventualnim transformatorom. Ceo sklop 
je zvučno izolovan. WC daska je od 
duroplasta. 

komp
l 

1.00       

51 HOLENDER POCINKOVANI 1/2", 3/4", 1", 
5/4", 6/4", 2". 

kom 12.00       

52 DUPLI NIPL POCINKOVANI 1/2", 3/4", 1", 
5/4", 6/4", 2". 

kom 12.00       

53 ČEP POCINKOVANI 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 
2". 

kom 12.00       

VI/ Ukupno za radionicu instalatera vodovoda i kanalizacije:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                                    _______________________ din sa PDV 

VII/ Radionica instalatera grejanja 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena po 
jed. mere 
bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Odzračne slavinice 3/8" kom 20.00       
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2 Kudelja kg 1.00       

3 Teflon traka kom 50.00       

4 Kuglasti ventil 1/2" kom 5.00       

5 Kuglasti ventil 3/4" kom 5.00       

6 Kuglasti ventil 1" kom 5.00       

7 Kuglasti ventil 5/4" kom 5.00       

8 Kuglasti ventil 6/4" kom 5.00       

9 Kuglasti ventil 2" kom 3.00       

10 Radijator baterija JET 900 ( 870/90 )- 
q=235W( za t=60). Isporuka komadno  

(članak). 

kom 35.00       

11 Radijator baterija 800/160 kom 4.00       

12 Radijator baterija 680/160 kom 4.00       

13 ARMIRANA PRESOVANA GUMA ZA 
DIHTOVANJE debljine 3mm. Isporuka u 

tablama dimenzija 1m x 1m.  

m2 2.00       

14 IZOLACIJA CEVI ZA GREJANJE debljine zida 
19mm. Primena u sistemima grejanja i 
hlađenja. Područje primene za temperature 
od -45°C do +105°C. Zadovoljava W35 
kategoriju za vodu. Isporučuje se u 

komadima dužine 2 m sa debljinama zida 19 
mm. Za cevi od 1/8" do 4". 

m 20.00       

15 ALUMINIJUMSKA LEPLJIVA TRAKA širine 
50mm, za obmotavanje izolacionih 
materijala, UV otporna i otporna na toplotu. 

Isporučuje se u rolni širine 50mm i dužini od 
50m.  

kom 2.00       

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

kom 1.00       

17 GREJAČ ELEKTRIČNI ZA RADIJATOR " CINI"  

Ø 5/4 cola, desni navoj 

kom 1.00       

VII/ Ukupno za radionicu instalatera grejanja:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      

                                                                             ________________________ din sa PDV 

VIII/Radionica elektro instalatera 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena po 
jed. mere 
bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kabel PP-Y 3x1.5mm2 m 200.00       

2 Kabel PP-Y 3x2.5mm2 m 200.00       

3 Kabel PP00 3x2.5mm2 m 50.00       

4 Kabel PP00- 3x4mm2 m 50.00       

5 Kabel PP00-Y 5x6mm2 m 50.00       

6 Kabel PPL 3x1.5mm2 m 50.00       

7 Kabel PPL-Y 3x2.5mm2 m 200.00       

8 Kabel PPL-Y 5x1.5mm2 m 100.00       

10 Sijalica kompaktna integrisana Tornado High 

Lumen 60W CDL(6500K) E27 1ct/6 10000h 

60W (zamenjuje sijalicu 270W), energetska 
efikasnost (ЕЕL)  А, nominalni fluks 4300lm, 
6500K, nominalna reprodukcija boja 
minimum 80%, vreme startovanja 1,5s, 
nominalni životni vek 10000 sati, grlo E27. 
Kao što je sijalica kompaktna integrisana 

"Tornado High Lumen 60W" ili odgovarajuća. 

kom 55.00       

11 LED SIJALICA CorePro LEDbulb 12.5-100W 
snage 13W (zamenjuje sijalicu od 100W), 
energetska efikasnost (ЕЕL)  А+, nominalni 

fluks 1521lm, 6500K, nominalna reprodukcija 
boja minimum 80%, vreme startovanja 0,5s, 

nominalni životni vek 15000 sati, grlo E27. 
Kao što je LED sijalica "CorePro LEDbulb 
12.5-100W snage 12.5W" ili odgovarajuća. 

kom 30.00       

12 Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva) 6Y 
32 W ww E27 220-240V nominalni fluks 2255 

lm. Kao što je sijalica kompaktna integrisana 
marke "Tornado" ili odgovarajuća. 

kom 10.00       

13 Sijalica kompaktna integrisana (štedljiva) 6Y 
23W ww E27.220-240V 

kom 24.00       

14 Luster grla porculansko E27 100W kom 20.00       

15 Sijalice E27 75W kom 100.00       

16 Sijalice E27 60W kom 100.00       

17 Sijalice E27 40W kom 350.00       

18 LED sijalica CorePro LEDcandle snage 5,5W 
(zamenjuje sijalicu od 40W), energetska 
efikasnost (EEL) A+, nominalni fluks 470lm, 
2700K, nominalna reprodukcija boja 80%, 
vreme startovanja 0,5s, nominalni životni vek 

kom 50.00       
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15000 sati, grlo E14. Kao što je LED sijalica 
"CorePro LEDcandle snage 5,5W" ili 
odgovarajuća. 

19 Sijalica E14 reflektorska  40W kom 10.00       

20 Minjon sijalice  40W E14 kom 150.00       

21 Fluorescentna cev od 18W sa belom 
svetlošću840 ili 865 

kom 500.00       

22 Starter S2 4W-22W 220-240V  kom 500.00       

23 Fluorescentna cev Master TL5 HE 35W/ 
SLV/40 865 

kom 50.00       

24 Fluorescentna cev MASTER TL5 HO 49W/830 
SLV/40,  

kom 50.00       

25 Fluorescentna cev MASTER TL5 HO 54W 

SLV/40, 840 

kom 50.00       

26 Fluorescentna cev MASTER TL-D 36W/940 kom 10.00       

27 Fluorescentna cev od 36W sa belom svetlošću 
840 ili 865 

kom 500.00       

28 Starter 4W-65W 220-240V  kom 500.00       

29  F.C. 58W/33-640 92kom na stanju kom 100.00       

30 Grlo za fluoroscentne cevi G13 kom 2.00       

31 Grlo za fluoroscentne cevi G13 sa podnožjem 

za starter nadgradno sa zavrtnjem 

kom 2.00       

32 Kutija Ф60mm JUS N.E1.122 kom 50.00       

33 Kutija sa Ф78mm JUS N.E1.122 kom 50.00       

34 Kutija 100x100mm JUS N.E1.117 kom 5.00       

35 Izolir trake 20m, u raznim bojama kom 40.00       

36 Padobran tiple M4 glava za krstasti odvijač kom 200.00       

37 Elektronska prigušnica e-Kjoto II  kom 1.00       

38 Elektronska prigušnica HF-Performer TL-D 
EII,  

kom 1.00       

39 Prigušnica 1x36W , 230V ~50Hz, FEP  kom 5.00       

40 Grlo E14 bekelit 2A 250V kom 60.00       

41 FEP svetiljka (Klub 2D 16W) kom 5.00       

42 Nadgradna svetiljka izrađena u LED 

tehnologiji predviđena za montažu na 
plafon/zid kružnog oblika prečnika 350mm. 
Kućište svetiljke je od polikarbonata obojeno 
u belu boju. Stepen mehaničke zaštite je 
IP65, otpornost na udar je IK08, strujna klasa 
II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED 
modulima sa bojom svetlosti 4000K, 

kom 20.00       
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dimabilnim elektronskim predspojnim 
uređajima i indeksom reprodukcije boje Ra80. 
Efikasnost min 100lm/W, ukupan fluks 
sistema je 1200lm.  Maksimalna snaga 
sistema je 12W. Svetiljka treba da je 
usklađena sa evropskim direktivama koje 
vaze za proizvode, da ima CE znak. Kao što 

je svetiljka je tipa Philips CoreLine Wall-
mounted WL130V LED12S/840 PSU WH ili 
odgovarajuća. 

43 Nadgradna vodonepropusna širokosnopna 
svetiljka izrađena u LED tehnologiji za 
montažu na zid dimenzija 63x483x67mm, za 

osvetljenje ogledala. Kućište svetiljke je od 
metala. Stepen mehaničke zaštite je IP44, 
dok je strujna klasa II. Svetiljka se isporučuje 
u kompletu sa LED izvorima svetlosti. Snaga 
svetiljke je 3x2,5W, a količina svetlosti 
560lm.  Kao što je svetiljka tipa Fit wall lamp 

chrome 3x2.5W SELV ili odgovarajuća. 

kom 10.00       

44 Svetiljka sa fluo cevi. Kao šti je svetiljka sa 

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

kom 2.00       

45 Živina sijalica SON-H 110W sa prigušnicom za 
grlo E27, A+ 

kom 10.00       

46 LED SIJALICA G10 35W WW CorePro LEDspot 
3.5-35W GU10 230V . Kao što je Led sijalica 
marke Philips ili odgovarajuća. 

kom 10.00       

47 LED SIJALICA G10 50W WW CorePro LEDspot 
4.6-50W GU10 230V. Kao što je Led sijalica 
marke Philips ili odgovarajuća. 

kom 20.00       

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

kom 10.00       

49 Svetiljka metal halogena ugradna 150W 
komplet svetiljka sa predspojnom spravom i 
sijalicom. 

kom 5.00       

50 Elektronska predspojna sprava za metal 

halogenu sijalica sa dva podnoška MHN-TD 
150W  

kom 1.00       

51 Natrijumova sijalica na 240V od 150W (E40 
grlo) 

kom 1.00       
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52 Grlo za halogen sijalice G6 keramičko (GY 
6,35  8A) 

kom 1.00.       

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

kom 1.00       

54 Utikač (gumeni) i kuplung spojka do 16A kom 20.00       

55 Šuko utikač laki u "L" izvedbi 10/16A 230V, 
beli 

kom 20.00       

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

kom 20.00       

57 Šuko utičnica monofazna dupla uzidna sa 

uzemljenjem 10/16A 250V 

kom 10.00       

58 Trofazna utičnica-ugradna 16A 380 V kom 3.00       

59 Trofazni šuko utikač sa uzemljenjem u "L" 

izvedbi 16A 380V             JUS.N.E0.350 

kom 10.00       

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

kom 5.00       

61 Kip prekidač 16A sa indikacijom. kom 10.00       

62 Serijski prekidač (u zid) 10/16A 250 V kom 20.00       

63 Serijski prekidač (na zid) 10/16A 250 V kom 2.00       

64 Jednopolni prekidač (16A) u zid kom 40.00       

65 Jednopolni prekidač (16A) na zid kom 2.00       

66 Naizmenični prekidač u zid 10/16A-250 V kom 25.00       

67 Naizmenični prekidač na zid 10/16A-250 V kom 1.00       

68 Unakrsni prekidač (u zid) 10/16A-250 V kom 10.00       

69 Jednopolni prekidač (ugradni sa tinjalicom) 
10A-250V 

kom 2.00       

70 Štapni termostat za etažni kotao. kom 2.00       

71 Prigušnica 125W kom 1.00       

72 Monofazna  OG utičnica 16A-250V sa 
uzemljenjem na zid. 

kom 5.00       

73 Gips kg 100.00       

74 Tiple sa šrafom Ф6 gužvajuće sa zavrtnjima kom 100.00       

75 Tiple sa šrafom Ф8 sa zavrtnjima kom 200.00       

76 Tiple sa šrafom Ф10 sa zavrtnjima kom 50.00       

77 Tiple sa šrafom Ф12 sa zavrtnjima kom 200.00       

78 VS klemne 1.5mm2 komplet reglete kom 1.00       

79 VS klemne 2.5mm2 komplet reglete kom 1.00       

80 Vezice PVC 30cm (4mm širina) kom 100.00       

81 Šina za automatske osigurače kom 1.00       

82 Forel sa fotosondom I priključnim  kabelom 
za sondu  

kom 2.00       
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83 Stepenišni automat kom 2.00       

84 Uložak za osigurač (patrona), topljivi, 10A kom 300.00       

85 Uložak za osigurač, topljivi, 16A kom 300.00       

86 Uložak za osigurač, topljivi, 20A kom 100.00       

87 Uložak za osigurač, topljivi, 25A kom 50.00       

88 Uložak za osigurač, topljivi, 35A kom 50.00       

89 Uložak za osigurač, topljivi, 50A kom 10.00       

90 Uložak za osigurač, topljivi, 63A kom 50.00       

91 Osigurač cevasti kao što je “Elvod-
Kragujevac” ili odgovarajući 80A (100A) 

kom 1.00       

92 Instalacioni automatski prekidači (automatski 

osigurači) 10A 

kom 20.00       

93 Instalacioni automatski prekidači (automatski 
osigurači) 16A  

kom 30.00       

94 Instalacioni automatski prekidači (automatski 

osigurači) 20A 

kom 12.00       

95 Instalacioni automatski prekidači (automatski 
osigurači) 25A 

kom 50.00       

96 Instalacioni automatski prekidači (automatski 

osigurači) 32A 

kom 9.00       

97 Instalacioni automatski prekidači (automatski 

osigurači) 40A 

kom 1.00       

98 Instalacioni automatski prekidači (automatski 
osigurači) tri vezana (РСТ) 16А 

kom 2.00       

99 Instalacioni automatski prekidači (automatski 
osigurači) tri vezana (РСТ) 20А 

kom 2.00       

100 Instalacioni automatski prekidači (automatski 
osigurači) tri vezana (РСТ) 25А 

kom 2.00       

101 Instalacioni automatski prekidači (automatski 
osigurači) tri vezana (РСТ) 32А 

kom 2.00       

102 Nagradna kompaktna razvodna tabla, 
providna vrata, broj redova jedan i za pet 

modularnih jedinica. 

kom 1.00       

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

kom 2.00       

104 Rešo sa dve ringle  kom 1.00       

105 Silikonski provodnik Si/F 1,5 mm2 m 50.00       

106 Silikonski provodnik Si/F 2,5 mm2 m 50.00       

107 Silikonski provodnik Si/F 4,0 mm2 m 50.00       



83/139 

108 Silikonski provodnik Si/F 6,0 mm2 m 50.00       

109 Papučice za silikon žicu 2,5 mm2 kom 100.00       

110 Papučice za silikon žicu 4,0 mm3 kom 100.00       

111 Papučice za silikon žicu 6,0mm4 kom 100.00       

112 pok kanal 16x20x2000 kom 10.00       

113 Kablovske plastične negorive kanalice 
60x60x2000 

kom 10.00       

114 Kablovske plastične negorive kanalice 
40x40x2000 

kom 10.00       

115 Kablovske plastične negorive kanalice 

30x30x2000 

kom 10.00       

116 Kablovske plastične negorive kanalice 

150x60mm 

m 80.00       

117 Kablovske plastične negorive kanalice 
100x60mm 

m 50.00       

118 Podna kanalica 77h19h2000 (4 komore) kom 10.00       

120 Luster klemne 1,5 mm2 kom 5.00       

121 Luster klemne 2,5 mm2 kom 5.00       

122 Luster klemne 4 mm2 kom 5.00       

123 Luster klemne 6 mm2 kom 5.00       

124 Luster klemne porcelan sa tri kontakta 2,5 

mm2 

kom 20.00       

125 Luster klemne porcelan sa tri kontakta 4 

mm2 

kom 20.00       

126 Kontakt sprej kom 4.00       

127 Ulje za vakum pumpu 0,6 litara lit 1.00       

128 Protiv panik rasveta komplet dvostrani difuzor kom 1.00       

129 Protiv panik rasveta komplet  nadgradna 
montaža 

kom 1.00       

130 Protiv panik rasveta komplet za spuštenu 
montažu 

kom 1.00       

131 Indikator-prekidač za uljni radijator kom 1.00       

132 Industriska utičnica (nadgradna) i utikač uko-
uto 5x63A 

kom 1.00       

133 Industriska utičnica (nadgradna) i utikač- 
uko-uto 5x32A 

kom 1.00       

134 Sijalica Genie master E14 11W/865. Kao šti 
je sijalica marke  Philips ili odgovarajuća 

kom 50.00       

135 Kalibracioni prsten za osigurače 6A kom 5.00       

136 Kalibracioni prsten za osigurače 10A kom 5.00       

137 Kalibracioni prsten za osigurače 16A kom 5.00       
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138 Kalibracioni prsten za osigurače 20A kom 5.00       

139 Kalibracioni prsten za osigurače 25A kom 5.00       

140 Kalibracioni prsten za osigurače 35A kom 5.00       

141 Kalibracioni prsten za osigurače 50A kom 5.00       

142 Kalibracioni prsten za osigurače 63A kom 5.00       

143 Plastična "dugmad" za prekidače na šporetu 
(0-6 položaja) 

kom 20.00       

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

kom 2.00       

145 Prekidač za ringle sa 7 položaja kom 20.00       

146 Vremenski relej TR35 (TZT). Kao što je 

vremenski relej "Eling" ili odgovarajući. 

kom 1.00       

147 Metalhalogen sijalica “Master CDO-TT” ili 
odgovarajuća 100W E40 828 

kom 3.00       

148 Halogena sijalica R7s 80W 78mm kom 10.00       

149 Halogena sijalica R7s 120W 117mm kom 5.00       

150 Halogena sijalica R7s 240W 117mm kom 5.00       

151 Protočni bojler 18kW kom 3.00       

152 Razvodna kutija na zid (OG) kom 10.00       

153 OG konektor monofazni kom 10.00       

154 Grlo E40 kom 2.00       

155 Grlo E14 sa  kom 10.00       

156 SIJALICA CorePro candle ND 5.5-40W E14 
840 Philips ili odgovarajuća 

kom 100.00       

157 Nadgradna svetiljka izrađena u LED 

tehnologiji predviđena za montažu na plafon, 
za opšte osvetljenje unutrašnjih prostorija. 
Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog 
lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke 
širokosnopna, napravljena od polikarbonata 
sa linearnim nizovima raspoređenih LED 

dioda. Ugao isijavanja svetlosti 93 stepeni. 

Predviđena za česta uključivanja. Stepen 
mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar 
je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se 
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa 
bojom svetlosti 4000K, indeksom 
reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka 

ima push-in konektor za lakšu montažu, bez 
otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM 

kom 60.00       
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(0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 
109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 
3700lm. Ukupna snaga sistema je 
maksimalno 34W. Koeficijent snage minimum 
0,9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 
75% inicijalnog fluksa je 50.000 sati. 
Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 

do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije svetiljke 
su 6000 x 600 mm, visina maksimalno 33 
mm. Svetiljka treba da bude usklađena sa 

evropskim standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. 
Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za proizvode, da ima 

CE znak. Svetiljka treba da je usklađena sa 
RoHS direktivama o ograničenju upotrebe 
određenih opasnih supstanci u električnoj i 
elektronskoj opremi.  Kao što je svetiljka 
marke Philips CoreLine Surface SM134V 
LED37S/840 PSU W60L60 NOC" ili 
odgovarajuća 

158 Nadgradna svetiljka izrađena u LED 
tehnologiji predviđena za montažu na plafon, 
za opšte osvetljenje unutrašnjih prostorija. 
Kućište i reflektor svetiljke su od čeličnog 
lima, obojeno u belu boju. Optika svetiljke 

širokosnopna, napravljena od polikarbonata 
sa linearnim nizovima raspoređenih LED 
dioda. Ugao isijavanja svetlosti 93 stepeni. 
Predviđena za česta uključivanja. Stepen 
mehaničke zaštite je IP20. Otpornost na udar 
je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se 
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa 

bojom svetlosti 4000K, indeksom 
reprodukcije boje Ra većim od 80. Svetiljka 
ima push-in konektor za lakšu montažu, bez 
otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM 
(0.38; 0.38) manji od 3. Efikasnost min 
109lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je 

3700lm. Ukupna snaga sistema je 
maksimalno 34W. Koeficijent snage minimum 
0,9. Temperaturni opseg rada svetiljki je od 

kom 60.00       
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+10 do +40 stepeni celzijusa. Dimenzije 
svetiljke su 1170 x 197 mm, visina 
maksimalno 33 mm. Svetiljka treba da bude 
usklađena sa evropskim standardom o 
sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC 
oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa 
evropskim direktivama koji važe za 

proizvode, da ima CE znak. Svetiljka treba da 
je usklađena sa RoHS direktivama o 
ograničenju upotrebe određenih opasnih 

supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. 
Isporuka svetiljki sa pripadajućim visilicama 
minimalne dužine 1 m. Kao što je svetiljka 
tipa Philips CoreLine Surface SM134V 

LED37S/840 PSU W20L120 NOC" ili 
odgovarajuća. 

159 Natrijum sijalica SON-T PIA Plus 400W E40  kom 1.00       

160 Natrijum sijalica 400W kom 1.00       

161 Obujmice 4mm kom 100.00       

162 Obujmice 5mm kom 100.00       

163 Obujmice 6mm kom 100.00       

164 Obujmice 7mm kom 100.00       

165 Obujmice 8mm kom 100.00       

166 Obujmice 9mm kom 100.00       

167 Obujmice 10mm kom 100.00       

168 Sijalica 28W G9 grlo 2Y 230V kom 30.00       

169 Grejalica za kupatilo infra od 2 kW kom 5.00       

170 Ugradni ventilator Ф100 kom 4.00       

171 Fluo cev 8W (29cm) / 840 kom 30.00       

172 Ubodna sijalica  G9 230V 53W  kom 50.00       

173 Fluo cev 28W/840  kom 10.00       

174 Fluo cev za penturu mini 21W TL5 /830 kom 10.00       

175 LED GU10 3.5-35W 840 kom 20.00       

176 Sijalica kompaktna neintegrisana "Master PL-

C 4 pina 26W" ili odgovarajuća. 

kom 10.00       

177 Komplet set prekidača P7, 4 modula (1h4 
modula), ugradna kutija + nosač maske + 
ukrasna maska, dekorativni ram tipa kao 

“MGU66.104” + sledeći prekidački elementi: 
3h običan prekidač 10A, 230V.  

kom 4.00       
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178 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak 
osigurača) 16A 400V 

kom 9.00       

179 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak 
osigurača) 25A 400V 

kom 9.00       

180 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak 

osigurača) 36A 400V 

kom 9.00       

181 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak 
osigurača) 50A 400V 

kom 6.00       

182 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak 

osigurača) 63A 400V 

kom 6.00       

183 Nožasti osigurač NV 100 NH00 (uložak 
osigurača) 125A 400V 

kom 3.00       

184 Nožasti osigurač NH 00 (uložak osigurača) 
35A 400V 

kom 6.00       

185 Nožasti osigurač NH 1 (uložak osigurača) 63A 
400V 

kom 3.00       

186 Nožasti osigurač NH 1 (uložak osigurača) 80A 
400V 

kom 3.00       

187 Nožasti osigurač NV 400 NH2 (uložak 
osigurača) 315A 400V 

kom 3.00       

188 Nožasti osigurač NV 00 C NH00 C (uložak 

osigurača) 50A 400V 

kom 3.00       

189 Ugradni prekidač za industriski usisivač sa 
tinjalicom sa dva radna kontakta 16A, 250Vac 

kom 6.00       

190 LED RASVETA ZA RASAD za uzgajanje biljaka 
u zatvorenom prostoru tokom cele godine . 
Kao što je led rasveta marke "VÄXER" ili 

odgovarajuće. 

kom 1.00       

191 Sijalica metal halogena "Master CDO-TT 
70W/828" ili odgovarajuća, E27 grlo. 

kom 5.00       

VIII/ Ukupno za radionicu elektroinstalatera:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      

                                                                           _______________________ din sa PDV 

IX/ Elektro radionica za montažu klima 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 

mere 
Kol. 

Cena po 
jed. mere 

bez PDV 

Stopa 
PDV  

(u %) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 

bez PDV 

Ukupna 
vrednost 

sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Šestougaoni zavrtanj GL.MB1.500 8x80 kom 50.00       
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2 Zavrtanj M8x30 kom 100.00       

3 Navrtka M8 kom 100.00       

4 Podloška F8 kom 100.00       

5 Vezice 4.8h3.1, 76. Kao što su vezice 

"Beterman" ili odgovarajuće. Pakovanje od 50 
komada. 

pak. 10.00       

6 Bakarna cev 12x1 (milimetarske cevi) kg 10.00       

7 Bakarna cev 6x1  (milimetarske cevi) kg 8.00       

8 Bakarna cev 10x1  (milimetarske cevi) kg 5.00       

9 Kondez crevo rebrasto providno Ф 16mm m 200.00       

10 Izolir traka 20 met  kom 30.00       

11 Izolir traka metalizована za izolaciju bakarnih 
cevi 50mmx50m (aluminijumska traka 107) 

kom 5.00       

12 Termoband traka 50 x 50mm samolepljiva kom 5.00       

13 Izolacija-DG  za cev siva fi 12mm  m 200.00       

14 Izolacija AC 6x6 m 200.00       

15 Izolacija-DG za cev siva Ф 10mm  m 100.00       

16 Gužvajuća najlon tipla  12 x 70mm kom 100.00       

17 Tiple Ф12x130mm + odgovarajući zavrtanj kom 100.00       

18 Freon R22 kom 5.00       

19 Freon R407C (ekološki) kom 3.00       

20 Vijak za ivericu KRST 5x60 kom 200.00       

21 Nosač za klima uredjaj pocinkovan kom 12.00       

22 Kabel PP-L 5x1.5mm2 m 100.00       

23 Kutija Ф60mm kom 10.00       

24 Šuko utičnica monofazna sa uzemljenjem 
10/16A 230V 

kom 15.00       

25 Šuko utikač laki 10/16A  230V  u ,,L,, izvedbi kom 15.00       

26 Posuda sa raspršivačem za kompresor 
(fajtalica) 

kom 10.00       

27 Freon R410 (ekološki) kom 5.00       

28 Sredstvo za čišćenje split sistema za pranje. 

Pakovanje od 3,79 litara. Kao što je "Fomac 
oil" ili odgovarajući 

kom 10.00       

29 Tečnost za split sisteme - za dezinfekciju. 
Pakovanje od 3,79 litara. Kao što je tečnost 
za split sisteme "Coil"ili odgovarajući. 

kom 10.00       

30 PVC nastavak (spojka) za kondenz crevo Ф 
16mm 

kom 50.00       

31 Samolepljiva traka za klime 50mm x 25mm. 
Kao što je traka  "DAK DUCT" ili 

kom 30.00       
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odgovarajuća. 

32 Žica za varenje bakra kg 1.20       

33 Reducir za prelaz priključka za gas sa R410 
na R22 

kom 1.00       

34 Boca sa kiseonikom od 3 kg kom 1.00       

35 Bocа sa acetilenom od 3 kg kom 1.00       

36 Pneumatsko crevo za kompresor dužine 5m kom 2.00       

37 Raspršivač- pištolj sa posudom za tečnost kom 2.00       

38 Pasta za lemljenje kom 2,00       

39 Raspršivač- pištolj za vazduh od kompresora kom 2.00       

IX/ Ukupno za elektro radionica za montažu klima:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                    _______________________ din sa PDV 

UKUPNO ZA A (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):  _______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      _______________________ din sa PDV 

 

B/ REZERVNI DELOVI ZA RAD RADIONICA 

I/ Stolarska radionica 

R
e
d

. 

B
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po jed. 
mere 

bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 

%) 

Cena po 
jed.  

mere sa 

PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (Baterija mora da 
odgovara aku busilici koja  je marke "BOSH GSR" 12V, 

2,6Ah) 

kom 2       

2 NOŽ ZA KEKSERICU (Nož mora da odgovara kekserici 
koja je marke "MAKITA 3901")  

kom 2       

3 REZNA PLOČA. Kao što je rezna ploča marke "BOSCH 

GKS 65 CE" ili odgovarajuća. 

kom 4       

4 NOŽ ZA ABRIHTER (Nož mora da odgovara abrihteru 
koji je marke"METABO HO 0882"). Pakovanje se sastoji 
od 8 komada. 

pak 2       
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I/ Ukupno za stolarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                         _______________________ din sa PDV 

II/ Zidarsko-keramičarska radionica 

R
e
d

. 

B
r
. 

OPIS 
Jed. 

mere 
Kol. 

Cena 
po jed. 
mere 
bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 BONSEK PLATNO 300mm kom 20       

2 GUME ZA GRAĐEVINSKA KOLICA, pumpana guma, 

Dimenzija: 3.5-8, Pakovanje se sastoji od spoljne i 
unutrašnje gume. 

pak 2       

II/ Ukupno za zidarsko-keramičarska radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                               _______________________ din sa PDV 

III/ Bravarska radionica 

R
e
d

. 

B
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 

po jed. 
mere 
bez 

PDV 

Stopa 

PDV  
(u 
%) 

Cena po 

jed.  
mere sa 

PDV 

Ukupna 

vrednost 
bez PDV 

Ukupna 

vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 

ponuđenog 
dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 STEGA ZA STONU BUŠILICU. kom 2       

2 BATERIJA ZA AKU BUŠILICU (Mora da odgovara aku 

bušilici koja je marke "BOSH GSR 12-1” 12V) 

kom 2       

3 KOMPLET KABLOVA ZA ELEKTRIČNO ZAVARIVANJE kom 1       

III/ Ukupno za bravarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      

                                                            _______________________ din sa PDV 

IV/ Tapetarska radionica 

R
e
d

. 

B
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po jed. 
mere 
bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena po 
jed.  

mere sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 CREVO ZA KOMPRESOR - silikonsko kom 1       

IV/ Ukupno za tapetarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                            _______________________ din sa PDV 

V/ Radionica elektro instalatera 

R
e
d

. 

B
r
. 

OPIS 
Jed. 

mere 
Kol. 

Cena 

po jed. 
mere 

bez 
PDV 

Stopa 

PDV  
(u 

%) 

Cena po 

jed.  
mere sa 

PDV 

Ukupna 

vrednost 
bez PDV 

Ukupna 

vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 

ponuđenog 
dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 CREVO ZA KOMPRESOR - silikonsko kom 2       

2 REDUCIR ZA MANOMETRE (410 na R22) kom 2       

3 SET CREVA ZA MANOMETRE kom 2       

4 PIŠTOLJ SA POSUDOM ZA PRANJE KLIMA. Pištolj za 
pranje s brzom spojnicom, metalna posuda. Pogodan za 
čišćenje delova koji se ne mogu skinuti. Priključak za 
vazduh 1/4", pritisak 6-8bar. Posuda 1 litar. 

kom 2       

5 PIŠTOLJ ZA IZDUVAVANJE. Maksimalni pritisak 10.9 

bara. Potrošnja vazduha 220l/min. 

kom 2       

6 Četkice za usisivače (Četkice moraju da odgovaraju 
usisivaču koji je tipa “Sloboda 2000”). 

kom 10       

7 Ležajevi za usisivače 627, 609Z kom 10       

8 Grejač za bojler 2kW komplet (elipsa) sa dihtungom 
komplet sa sondom. 

kom 20       

9 Grejač za bojler 2kW 5/4 cola, sa zaptivkom kom 4       

10 Grejač za bojler 6kW 6/4 cola, sa zaptivkom kom 4       

11 Grejač za rerne (štapne) 600W kom 4       

12 Grejač za rerne 2500W kom 4       

13 Grejač za TA peći 1300W, kao što je grejač šamotni 

"AEG Magnohrom Kraljevo" ili odgovarajući. 

kom 6       

14 Grejač za TA peći 2500W kao što je grejač šamotni 
"Elind model" ili odgovarajući. 

kom 6       

15 Ringle za šporet Ф14.5 kom 6       

16 Ringle za šporet Ф14.5 ekspres kom 2       

17 Ringle za šporet Ф18 kom 6       

18 Ringle za šporet Ф22 kom 2       

19 Prekidač za ringle sa 7 položaja kom 20       

20 Ventilatori za TA peći "L" i "D" (za tip TA peći sličan kom 2       
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“Elind-u” i “Magnohrom Kraljevo” ili odgovarajući.) 

21 Ringla za profesionalne kuhinje, kvadratna 300x300mm. ком 2       

22 Univerzalni daljinski upravljač za klima uređaje kom 50       

23 Kondenzatori 30 mikro farada, 400-500V              kom 40       

24 Kondenzatori 35 mikro farada 400-500V                                kom 40       

25 Kondenzatori 40 mikro farada 400-500V                                 kom 40       

26 Kondenzatori 50 mikro farada 400-500V                                kom 40       

27 Kondenzatori 1.5 mikro farada 400-500V                                 kom 40       

28 Kondenzator za klima kompresore  35µF kom 20       

29 Kondenzator za klima kompresore  40µF kom 20       

30 Kondenzator za klima kompresore  45µF kom 20       

31 Kondenzator za klima kompresore  50µF kom 20       

32 Kondenzator za klima kompresore  4µF kom 25       

33 Kondenzator za klima kompresore  2µF kom 25       

34 Kondenzator za klima kompresore  1,5µF kom 25       

35 Kondenzator za klima kompresore, kao što je 
kondenzator za "LG" (C,herm,fan 30µF do 50µF) ili 
odgovarajući. 

kom 25       

36 Kondenz pumpa mini akva, maksimalno za 24000BTU, 
napon 100-250 Volti 

kom 3       

37 Termostatski regulacioni prekidač 16A za bojlere od 10-

80l. 

kom 10       

38 Trofazni regulacioni termostatski prekidač 16A: rerne, 

TA peć 110 stepeni 

kom 2       

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

kom 2       

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

41 Grebenasti prekidač 25A (za ploče i trofazne rerne sa 
četiri položaja) 

kom 4       

42 Grebenasti prekidač 16A (za ploče) sa sedam položaja kom 4       

43 ČETKICE, pakovanje od 2 komada, kao što su četkice 

marke "Makita model 191963-2" ili odgovarajuće. 

pak 1       

44 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. 
Kao što su sonde temperature marke "LG” ili 
odgovarajuće. 

kom 3       

45 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. 
Kao što su sonde temperature marke “Gree” ili 
odgovarajuće. 

kom 3       

46 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. 
Kao što su sonde temperature marke “Rolls”  ili 
odgovarajuće. 

kom 3       
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47 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. 
Kao što su sonde temperature marke “Tadiran”  ili 
odgovarajuće. 

kom 3       

48 Sonda temperature unutrašnje jedinice klima uređaja. 
Kao što su sonde temperature marke “Frozzini"  ili 
odgovarajuće. 

kom 3       

49 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao 

što su sonde temperature marke "LG ili odgovarajuća. 

kom 3       

50 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao 
što su sonde temperature marke “Gree” ili 

odgovarajuća. 

kom 3       

51 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao 

što su sonde temperature marke “Tadiran”  ili 
odgovarajuća. 

kom 3       

52 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao 
što su sonde temperature marke “Rolls” ili 
odgovarajuća. 

kom 3       

53 Sonda temperature spoljne jedinice klima uređaja. Kao 
što su sonde temperature marke “Frozzini" ili 
odgovarajuća. 

kom 3       

54 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što 

su motori turbine marke  "LG” ili odgovarajuće.  

kom 4       

55 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što 
su motori turbine marke “Gree”  ili odgovarajuće.  

kom 4       

56 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što 
su motori turbine marke  “Rolls” ili odgovarajuće.  

kom 4       

57 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što 
su motori turbine marke “Tadiran” ili odgovarajuće.  

kom 4       

58 Motor turbine unutrašnje jedinice klima uređaja. Kao što 
su motori turbine marke “Frozzini"  ili odgovarajuće.  

kom 4       

59 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao 
što su motori ventilatora marke  "LG” ili odgovarajuće. 

kom 4       

60 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao 
što su motori ventilatora marke “Gree”  ili 
odgovarajuće. 

kom 4       

61 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao 
što su motori ventilatora marke “Rolls” ili odgovarajuće. 

kom 4       

62 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao 
što su motori ventilatora marke “Tadiran”  ili 

odgovarajuće. 

kom 4       

63 Motor Ventilatora spoljne jedinice klima uređaja. Kao kom 4       
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što su motori ventilatora marke “Frozzini"  ili 
odgovarajuće. 

64 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je 
elektronika za inventer marke  "LG” ili odgovarajuća. 

kom 3       

65 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je 
elektronika za inventer marke “Gree”  ili odgovarajuća. 

kom 3       

66 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je 
elektronika za inventer marke “Rolls” ili odgovarajuća. 

kom 3       

67 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je 
elektronika za inventer marke “Tadiran”  ili 

odgovarajuća. 

kom 3       

68 Elektronika za INVERTER klima uređaja. Kao što je 
elektronika za inventer marke “Frozzini" ili 
odgovarajuća. 

kom 3       

V/ Ukupno za radionicu elektro instalatera:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                          _______________________ din sa PDV 

 
UKUPNO ZA B (I+II+III+IV+V) :_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                     

                                                        _______________________ din sa PDV 

 

C/ POTROŠNI ALAT ZA RAD RADIONICA 

I/ Molerska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 

bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

kom 6       

2 TELESKOPSKI ŠTAP za valjak aluminijumski, profesionalni, 

direktno prilagodljiv od 2m, kao što je teleskopski štap marke 
"Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 9       

3 ŠPAKLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška. Komplet se pak 3       
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sastoji od špakli širine 40mm, 80mm, 100mm, 120mm i 140mm. 
Kao što su špakle marke "Mimont" odgovarajuće. 

4 ČETKE Flah, širine 20 mm, prirodna dlaka,kao što je četka 
proizvođača SZR "Galaplast" ili odgovarajuće. 

kom 90       

5 ČETKE Flah, širine 40 mm, prirodna dlaka, kao što je četka 
proizvođača SZR "Galaplast" ili odgovarajuće. 

kom 40       

6 ČETKE Flah, širine 60 mm, prirodna dlaka, kao što je četka 
proizvođača SZR "Galaplast" odgovarajuće. 

kom 40       

7 ČETKE Flah, širine 80 mm, prirodna dlaka, kao što je četka 
proizvođača SZR "Galaplast" odgovarajuće. 

kom 50       

8 STRUGAČ FARBE kom 9       

9 VALJAK ULOŽAK ŽUTO ZELENI DELUKS, širina 25 cm , kao što je 
valjak marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 70       

10 NOSAČ VALJAKA za uložak iz stavke 9, kao što je nosač valjka 
marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 12       

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

kom 70       

12 NOSAČ VALJAKA za uložak iz stavke 11, kao što je nosač valjka 
marke "Mimont" odgovarajuće. 

kom 20       

13 RADIJATOR ČETKE 2", profi kao što je radijator četka marke 
"Mimont" odgovarajuće. 

kom 30       

14 ŽICA ZA CEĐENJE FARBE kom 6       

15 SKALPEL metalni, profi kao što je skalpel marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 6       

16 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni kom 6       

17 PIŠTOLJ ZA SILIKON, aluminijumski, kapaciteta 310 ml, 

profesionalni, kao što je pištolj za silikon marke "Lux model 
576995" ili odgovarajući. 

kom 2       

18 PIŠTOLJ ZA BOJU sa gornjom posudom 0,6 l i poklopac. Podesiv 
mlaz, konusne mlaznice .  

kom 3       

19 PETOMETAR profi širine 2.5cm, kao što je petometar marke 

"Union" ili odgovarajuće. 

kom 3       

20 LOPATICA ZA MEŠANJE, spiralna za bušilicu kom 6       

21 MERDEVINE MOLERSKE DRVENE SA 5 GAZIŠTA. Visina 1,80m . kom 1       

22 MERDEVINE MOLERSKE DRVENE SA 7 GAZIŠTA. Visina 2,60m . kom 1       
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I/ Ukupno za molersku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                        _______________________ din sa PDV 

II/ Stolarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 

bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 TROMETAR profi širine 2cm, kao što je trometar marke "Union" ili 
odgovarajući. 

kom 2       

2 PETOMETAR profi širine 2.5cm, kao što je petometar marke 
"Union" ili odgovarajući. 

kom 2       

3 VASER VAGA, dužine do 60 cm, kao što je vaser vaga marke 
"Union" ili  odgovarajuća. 

kom 1       

4 STEGE 250mm, kao što je stega marke "Union" ili odgovarajuće. kom 4       

5 STEGE 1000mm, kao što je stega marke "Union" ili odgovarajuće. kom 8       

6 UGAONE STEGE. Stezna širina 65 mm . Stega za svestrano i brzo 
stezanje. Koristi se kao stezni ugao za ugaone zglobove od 90 

stepeni, vođica za 45° koso testerisanje i kao pomoć za 
usklađivanje i stezanje delova sa ekserima, zavarivanje ili 
zavrtanje.  

kom 4       

7 BURGIJE za drvo. Pakovanje se sastoji od burgija 
3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" ili  

odgovarajuće. 

pak 2       

8 BURGIJE za metal. Pakovanje se sastoji od burgija 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" 
ili odgovarajuće. 

pak 2       

9 BURGIJE za beton. Pakovanje se sastoji od burgija 

6,7,8,9,10,11,12,13 i 14mm.  

pak 2       

10 NOŽ ZA STAKLO  profi, kao što je nož za sečenje stakla marke 
"SILBERSCHNITT"  ili odgovarajući. 

kom 2       

11 PIŠTOLJ ZA SILIKON, aluminijumski, kapaciteta 310 ml, 

profesionalni, kao što je pištolj za silikon marke "Lux model 
576995" ili odgovarajući. 

kom 1       

12 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni. kom 3       

13 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u kompletu zajedno sa 
odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je komplet pinova 

pak 3       
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marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

14 LISTOVI ZA UBODNU TESTERU ZA DRVO kao što su listovi za 

ubodnu testeru marke "Bosch" ili odgovarajući. 

kom 20       

15 NOŽEVI ZA RUČNI ABRIHTER 82mm, kao što su noževi marke 
"Bosch" ili odgovarajući. 

pari 10       

16 VINKLO, 30cm kao što je vinklo marke "Union" ili odgovarajući. kom 1       

17 BURGIJE ZA ŠARKE. Pakovanje se sastoji od burgija 16mm, 
18mm, 20mm, 22mm, 30mm i 35mm, kao što su burgije marke 
"Bosch" ili odgovarajuća. 

pak 2       

18 BURGIJA TESTERASTA ZA SEČENJE I VAĐENJE RUPA, Pakovanje 

sa više veličina, kao što su burgije marke "Bosch" ili 

odgovarajuća. 

pak 2       

19 LIST TESTERE za BOHSEK drvo-metal, sitnozubni kao što je list 
testere marke "Unior" ili odgovarajući. 

kom 15       

20 TURPIJA ZA DRVO RAVNA-POLUKRUG, dužina sa drškom od 28 

do 32cm 

kom 1       

21 TURPIJA ZA METAL, dužina sa drškom od 28 do 32cm kom 1       

22 ŠRAFCIGERI KRSTAK KOMPLET, profesionalni, pakovanje  se 
sastoji iz 5 veličina kao što su šrafcigeri marke "Union" ili 

odgovarajući. 

pak 1       

23 BURGIJA ZA STAKLO I KERAMIKU Ø 5mm sa oštrom ojačanom 

dijamantskom glavom. 

kom 1       

24 KOMPLET SPIRALNIH (ZMIJOLIKIH) BURGIJA sa šestostranim 
prihvatom. Pakovanje se sastoji od burgija širine 10mm, 12mm, 

14mm,16mm, 18mm i 20mm i dužine 235mm od čega je 160mm 
radna dužina. Pakovanje u drvenoj kutiji, kao što je pakovanje 
spiralnih burgija marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 1       

25 BONSEK (testera za metal). Kao što je bonsek marke "Unior" ili 
odgovarajuće. 

kom 1       

26 RENDE drveno. Širina sečiva 48mm. kom 1       

27 SIMS HOBLA-RENDE drvena. Širina sečiva 27mm.  kom 1       

28 PAJSER dužine 400mm, širina 30mm. Težina do 1,5kg. kom 1       

29 Pakovanje šrafcigera u pakovanju od 6 komada, krstak kao što je 
pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

30 Pakovanje šrafcigera u pakovanju od 6 komada, obični kao što je 
pakovanje šrafcigera marke “Unior” ili odgovarajuće. 

pak 1       

31 OKASTI KRIVI KLJUČEVI, Niklovan i hromiran. Pakovanje se 
sastoji od 6 komada sa različitim na obe strane, obuhvata 
dimenzija 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. 

pak 1       

32 IMBUS KLJUČEVI, niklovani. Pakovanje se sastoji od imbus 
ključeva dimenzija 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. Pakovanje u plastičnoj 

pak 1       
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futroli. 

33 DLETO komplet. Pakovanje se sastoji od dleta širine 8mm, 9mm, 

12mm, 19mm, 25mm. 

pak 1       

34 RUČNI ODVRTAČ ZA KUKE sa prihvatom za bitove i sa 
ergonomski oblikovanom T ručkom 

kom 1       

35 RUČNA PAJALICA. Sastav: drvo i prirodni konjski rep. kom 1       

36 KAMEN ZA OŠTRENJE 50mm X 150mm X 25mm, dvostrane 
granulacije za grubo i fino oštrenje. 

kom 2       

37 KOMPLET PLJOSNATIH BURGIJA ZA GLODANJE. Komplet se 
sastoji od burgija 20mm, 22mm i 25mm 

kom 1       

38 NOŽ ZA OBRADU KANT TRAKE kom 2       

39 SISTEM USISAVANJA ZA BUŠENJE bez prašine za vibracione 
bušilice. Maksimalna dubina bušenja 120 mm. Prečnik burgije 
maks. 16 mm. 

kom 1       

40 TORBICA ZA AKU BUŠILICU. Posebno dizajnirana za nošenje aku 
bušilice sa 4 džepa za burgije i drugi sitan pribor. 

kom 1       

41 GLODALA ZA ŠARKE za prave rupe i ulegnuća za šarke u drvetu i 
stolariji. Pakovanje od 8 komada veličine od 15.0 - 35.0 mm. 
Pakovanje u drvenoj kutiji. 

kom 1       

42 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 
510x240x240mm. 

kom 1       

43 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 
gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 
kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1       

44 REZNA PLOČA ZA SEČENJE DRVETA za brusilicu prečnik 115mm, 
unutrašnji 22,23mm. Seče drvo, drveto sa ekserima, plastiku i 
gips. 

kom 10       

45 KRUNE ZA METAL . Pakovanje se sastoji od kruna za metal 

prečnika bušenja rupa Ø 19, Ø 22, 29, Ø 35, Ø 38, Ø 44, Ø  51, 
Ø 57 i Ø 64 mm. Kao što je pakovanje kruna za metal  marke 
"Levior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

II/ Ukupno za stolarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      

                                                         _______________________ din sa PDV 

III/ Zidarsko-keramičarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 
bez 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 
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PDV PDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 GRAĐEVINSKA KOLICA 100lit. kom 2       

2 BURGIJE ZA BETON, Pakovanje se sastoji od burgija 
6mm,8mm,10mm i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" ili 
odgovarajuće. 

pak 2       

3 ALU LETVA, 2m kom 2       

4 SEKAČ ZA HILTI, dužine 32-40 cm, kao što je sekač marke 

"Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 2       

5 ŠPIC ZA HILTI, dužine 32-40 cm, kao što je špic marke "Bosch" 

ili odgovarajuće. 

kom 2       

6 RUČNI SEKAČ kom 1       

7 RUČNI ŠPIC kom 1       

8 KLJEŠTA OBIČNA kao što su klješta marke "Unior" ili 
odgovarajuće. 

kom 2       

9 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u pakovanju zajedno sa 
odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je komplet pinova 
marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 1       

10 VASERVAGA, 60cm kao što je vaservaga marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 1       

11 VASERVAGA, 100cm kao što je vaservaga marke "Unior" ili 
odgovarajuće. 

kom 1       

12 TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke "Unior" ili 
odgovarajuće. 

kom 1       

13 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 
“Unior” ili odgovarajući 

kom 1       

14 FANGLA ALUMINIJUMSKE, zidarska, profesional sa drvenom 

drškom. 

kom 2       

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

kom 2       

16 MISTRIJE, trapezaste keramičarske, izrađene od nerđajućeg 

čelika i sa drvenom drškom, širine 160+180mm 

kom 2       

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

kom 2       

18 GLETARICA GUMENA, plastični nosač sa gumenim uloškom 

debljine 10mm, dim 280x140mm. Klase ekstra profesional. 

kom 2       

19 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 80mm 
kao što je špahtla marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 2       

20 ŠPAHTLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška, širine 100mm 
kao što je špahtla marke "Mimont" ili odgovarajuće. 

kom 2       
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21 HOBLE PLASTIČNE veće dimenzije 500mm. kom 2       

22 HOBLE PLASTIČNE manje dimenzije 300mm. kom 2       

23 GLETARICA NAZUBLJENA od rosfraja sa drvenom drškom i 
aluminijumskom osnovom dim. 280x130mm, zupci 6x6mm 

kom 2       

24 DIJAMANSKA ŠAJBNA za malu brusilicu. kom 10       

25 OLOVKE STOLARSKE kom 10       

26 PIŠTOLJ ZA SILIKON, metalni, univerzalni kom 4       

27 RUČNA GRAĐEVINSKA TESTERA. Dužine 70cm, visina zuba 
15mm. Ručka od plastike. 

kom 2       

28 KLJEŠTA ZA SEČENJE ARMATURE do prečnika 13mm. Izrađena od 

legure čelika visokih performansi, dvostruko kaljene čeljusti. 
Dužina 900mm, težina do 6kg. 

kom 1       

29 PAJSER dužine 1000mm. kom 1       

30 ČEKIĆ težine 500g. Materijal glave je čelik. Oblik udarne površine 
je kvadratni, sa blago ispupčenom glavom čekića i centriranim 
otvorom. Ručka ergonomska koja omogućava čvrst i siguran 
prihvat. 

kom 1       

31 MACOLA sa drvenom drškom, težine 2000g. kom 1       

32 SKALPER profesionalni, sečivo od 18mm, sa metalnim ojačanjem 
kao što je skalpel marke "Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2       

33 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, krstak kao što je pakovanje 

šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

34 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, obični. Kao što je pakovanje 
šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

35 VAGRES CREVO Ø 13mm m 20       

36 MAŠINA ZA RUČNO SEČENJE PLOČICA - 600mm. Težina do 3kg. kom 1       

37 NOŽ ZA OBRADU IVICA NA GIPSANIM PLOČAMA. Karbidni nož sa 
prilagodivim oštricama 

kom 1       

38 KUTLAČA ZA MALTER nasađena na dugu drvenu dršku koja se 
koristi pri malterisanju. 

kom 6       

39 AŠOV KOVANI SA DRŠKOM kom 1       

40 KRAMP SA DRŠKOM. Težine 25kg. kom 2       

41 KOFA ZA MALTER kapaciteta 14 litara. kom 4       

42 RAVNJAČA GLATKA 80cm, aluminijumska. kom 1       

43 RAVNJAČA NAZUBLJENA 80cm, aluminijumska. kom 1       

44 RAVNJAČA TRAPEZ 80cm, aluminijumska. kom 1       

45 DIJAMANTSKA REZNA PLOČA ZA SEČENJE ASFALTA 300x12x25,4 
mm.  

kom 2       

46 DIJAMANTSKA PLOČA ZA SEČENJE BETONA 
300x15x25,4/20 mm. Za sečenje svih vrsta tvrdog betona i 
armiranog betona. 

kom 2       
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47 Pakovanje DIJAMANTSKIH BURGIJA ZA KERAMIKU sa prihvatom 
10 mm. Pakovanje sadrži 4 dijamantske burgije: Ø 5, 6, 8, 10 
mm 

pak 1       

48 NOŽIĆI SKALPERA širine 18mm, 10kom u pakovanju kao što su 
nožići  skalpera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

49 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 
gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 

kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1       

50 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 
510x240x240mm. 

kom 1       

III/ Ukupno za zidarsko-keramičarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                  _______________________ din sa PDV 

IV/ Bravarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 
bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 TURPIJA POLUOKRUGLA manja kom 1       

2 ČEKIĆ 200g kom 1       

3 KLJEŠTA ZA SEČENJE ŽICE  kom 1       

4 MAKAZE ZA LIM I ZA RUPU 280mm, za sečenje limova zatezne 
čvrstoće do 400 N/mm² i debljine do 1,5 mm. Materijal: 
specijalni alatni čelik, ojačane rezne ivice induktivno kaljene, 

zaštićene protiv korozije. Ručke obložene plastičnom masom. 

kom 1       

5 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u pakovanju zajedno sa 
odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je pakovanje 
pinova marke "Bosch" ili odgovarajući. 

pak 2       

6 BURGIJE ZA BETON, pakovanje se sastoji od burgija 4 mm , 

6mm, 8mm, 10mm i 12mm kao što su burgije marke "Bosch" ili 
odgovarajuće. 

pak 1       

7 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 
2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm kao što su 
burgije marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 8       

8 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 
5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 
9,5mm, 10mm kao što su burgije marke "Bosch" ili 

pak 4       
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odgovarajuće. 

9 STEPENASTA BURGIJA sa 7 koraka bušenja od 6 do 18 mm u 

metalnim limovima. Napravljena od industrijskog kvalitetnog M7 
HSS čelika. 

pak 1       

10 REZNA PLOČA ZA INOX, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 2mm. Kao što su rezne ploče za inox 
AS 46 T marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

11 REZNA PLOČA ZA INOX, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 2mm. Kao što su rezne ploče za inox 
AS 46 T marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

12 REZNA PLOČA ZA INOX, RAVNA. Prečnik 115mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 2mm. Kao što su rezne ploče za inox 

AS 46 T marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

13 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za inox 
AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

14 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za metal 
AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

15 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 

metal AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

16 REZNA PLOČA ZA LIVENO GVOŽĐE, RAVNA. Prečnik 230mm, 
unutrašnji prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne 
ploče za liveno gvožđe AS 24 R marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

17 REZNA PLOČA ZA KAMEN, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za 
kamen C 24 R marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

18 REZNA PLOČA ZA KAMEN, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za 
kamen C 24 R marke " Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

19 REZNA PLOČA ZA KAMEN, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 
kamen C 24 R marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

20 BRUSNI KAMEN CILINDRIČNI, komplet, srednje tvrdoće , Brusna 
čivija. Dužina 20mm,  Granulacija 60, Prečnik 25mm sa steznim 

prihvatom. Pakovanje se sastoji od 5 brusnih kamena cilindričnih.  

pak 2       

21 PAKOVANJE BIMETALNIH TESTERA ZA METAL u koferu. Komplet 
se sastoji od 5 krunastih testera BiM (Ø 35, 40, 51, 65, 68 mm), 
jednim adapterom sa 6-kant-prihvatatom sa burgijom za 
centriranje u koferu, dubina sečenja 38mm. 

pak 1       

22 PLOČASTA ČETKA sa steznim prihvatom, talasasta žica. Koristi se kom 2       
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za uklanjanje boje kod popuštanja na varovima, radove čišćenja 
na malim metalnim površinama, u brazdama ili na ivicama, za 
uklanjanje rđe, nahrapavljenje, matiranje, skidanje laka. Debljina 

žice 0,2mm, širina četke 10mm, prečnik 75mm. 

23 LEPEZASTI BRUSNI DISK 115x22,23mm, granulacija 80 za metal 
i Inox. Prečnik diska 115mm, Unutrašnji prečnik 22,23mm. 

kom 10       

24 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 

510x240x240mm. 

kom 1       

25 STEPENASTA BURGIJA sa 11 koraka bušenja od 4 mm do 42 mm 
u metalnim limovima. Napravljena od industrijskog kvalitetnog 

M7 HSS čelika. 

kom 1       

26 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 

gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 
kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1       

27 IMBUS KLJUČEVI. Pakovanje se sastoji od imbus ključeva  1,5 
mm , 2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm i 10 mm. 

pak 1       

IV/ Ukupno za bravarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                           _______________________ din sa PDV 

V/ Tapetarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 
bez 
PDV 

Stopa 
PDV  

(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 

bez PDV 

Ukupna 
vrednost 

sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 4       

2 NOŽIĆI TRAPEZNI za NOŽ ZA SEČENJE TEPIHA-skalper 

 debljine 0,5mm, 10kom u pakovanju. 

pak 4       

3 MAKAZE KROJAČKE , profesionalne, velike kom 2       

4 MAKAZE KROJAČKE cik-cak kom 1       

5 SKALPEL metalni, profi kao što je skalpel marke "Unior" ili 

odgovarajuće. 

kom 2       

6 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, krstak. Kao što je pakovanje 
šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

7 Pakovanje šrafcigera od 6 komada, obični. Kao što je pakovanje pak 1       
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šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

8 IGLE TAPETARSKE ZAKRIVLJENE. Pakovanje od 3 komada 

veličina 2,4 i 5. 

pak 1       

  PAKOVANJE ZA POLIRANJE metala, plastike, mermera. Pakovanje 
se sastoji od paste za poliranje, stezni trn, četka 85mm, ploča od 
tkanine 85mm. 

pak 1       

9 HEFTALICA RUČNA u metalnom kućištu. Koristi municiju 11.3x7.5 
mm. 

kom 1       

10 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  7 stepenika + platforma, široko 
gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 

kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg . 

kom 1       

11 KOMPLET PINOVA ZA DRVO, tri veličine u pakovanju zajedno sa 
odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je pakovanje 
pinova marke "Bosch" ili odgovarajući. 

pak 1       

12 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 
510x240x240mm. 

kom 1       

V/ Ukupno za tapetarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                           _______________________ din sa PDV 

VI/ Radionica instalatera vodovoda, kanalizacije i grejanja 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 
bez 

PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 

PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 PODEŠAVAJUĆI KLJUČ, manji, dužina oko 150mm kao što je 
podešavajući ključ marke "Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2       

2 KOMBINOVANA KLJEŠTA, kao što su kombinovana klješta marke 
"Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2       

3 KLJEŠTA PAPAGAJ kao što su kombinovana klješta 
 marke "Unior" ili odgovarajuće. 

kom 2       

4 BONSEK (testera za metal) kao što je bonsek marke "Unior" ili 
odgovarajuće. 

kom 1       

5 LISTOVI ZA TESTERU (metal) kao što su listovi za testeru marke 
"Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 15       

6 ŽIČANA ČETKA kom 1       

7 BURGIJE za metal. Pakovanje se sastoji od burgija 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12mm. kao što su burgije marke "Bosch" 

pak 2       
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odgovarajuće. 

8 BURGIJE za beton. Pakovanje se sastoji od burgija 

6,7,8,9,10,11,12,13 i 14mm.  

pak 2       

9 Pakovanje PINOVA ZA DRVO, tri veličine u kompletu zajedno sa 
odgovarajućim magnetnim nastavkom kao što je pakovanje 
pinova marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 2       

10 KOMPLET ŠRAFCIGERA u pakovanju od 6 komada, krstak kao što 
je pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 2       

11 KOMPLET ŠRAFCIGERA u pakovanju od 6 komada, obični kao što 
je pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 2       

12 SEKAČ ZA HILTI, veliki kao što je sekač marke "Bosch" ili 

odgovarajuće. 

kom 1       

13 ŠIROKI SEKAČ ZA HILTI, veliki. kom 1       

14 ŠPIC ZA HILTI, veliki kao što je špic marke "Bosch" ili 
odgovarajuće. 

kom 1       

15 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 230mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za inox 
AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 10       

16 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 180mm, unutrašnji 

prečnik 22,23mm, debljina 3mm. Kao što su rezne ploče za metal 
AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 10       

17 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 
metal AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 10       

18 RUČNI FREZER ZA SLAVINE, pakovanje. Pakovanje se sastoji od 
frezera i dodatcima za narezivanje Ø 10mm, 12mm, 13mm, 
14mm, 15mm i 16mm. 

pak 1       

19 VASER VAGA, dužine do 60 cm kao što je vaser vaga marke 
"Union" ili odgovarajuće. 

kom 1       

20 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 
510x240x240mm. 

kom 1       

21 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 

"Unior" ili  odgovarajući 

kom 2       

22 TROMETAR profi širine 2cm kao što je trometar marke "Union" ili 
odgovarajući. 

kom 2       

VI/ Ukupno za radionicu instalatera vodovoda, kanalizacije i grejanja:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                                                      _______________________ din sa PDV 

VII/ Radionica elektro instalatera  

R e d . b r . OPIS Jed. Kol. Cena Stopa Cena Ukupna Ukupna Vrsta/tip 
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mere po 
jed. 

mere 

bez 
PDV 

PDV  
(u 
%) 

po 
jed.  

mere 

sa 
PDV 

vrednost 
bez PDV 

vrednost 
sa PDV 

ponuđenog 
dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 SEKAČ ZA HILTI, veliki kao što je sekač marke "Bosch" ili 

odgovarajući. 

kom 2       

2 ŠPIC ZA HILTI, veliki kao što je špic marke "Bosch" ili 
odgovarajući. 

kom 2       

3 ČEKIĆ težine 500g. Materijal glave je čelik. Oblik udarne površine 
je kvadratni, sa blago ispupčenom glavom čekića i centriranim 

otvorom. Ručka ergonomska koja omogućava čvrst i siguran 
prihvat. 

kom 1       

4 ČEKIĆ težine 1000g. Materijal glave je čelik. Oblik udarne 
površine je kvadratni, sa blago ispupčenom glavom čekića i 
centriranim otvorom. Ručka ergonomska koja omogućava čvrst i 

siguran prihvat. 

kom        

5 FANGLA metalna sa drvenom drškom prečnika180mm. kom 3       

6 ŠPAKLA NITOVANA, profesionalna, drvena drška. Pakovanje se 
sastoji od špakli širine 40mm, 80mm, 100mm, 120mm i 140mm. 

Kao što su špakle marke "Mimont" odgovarajuće. 

pak 3       

7 NASADNI KLJUČEVI komplet, prihvat 1/2" i 1/4" . pakovanje se 
isporučuje u plastičnoj kutiji. Kao što je pakovanje nasadnih 

ključeva marke "Unior" ili odgovarajući. 

pak        

8 BONSEK univerzalni kom 2       

9 MERDEVINE sa 6 prečki sa gumenim navlakama, drvene. kom 1       

10 MERDEVINE sa 7 prečki sa gumenim navlakama, drvene. kom        

11 Nož za skidanje izolacije (profi) kom 3       

12 Komplet ključeva cevasti (šrafciger, profi) kom        

13 Unimer sa kleštima  (profi) kom 1       

14 Električarski šrafcigeri u pakovanju od 6 komada, krstak. 

Potrebno je da poseduju VDE sertifikat. Kao što je komplet 
šrafcigera marke “Unior” ili odgovarajuće. 

pak 1       

15 Električarski šrafcigeri u pakovanju od 6 komada, obični. 

Potrebno je da poseduju VDE sertifikat. Kao što je komplet 
šrafcigera marke “Unior” ili odgovarajuće. 

pak 1       

16 ALAT ZA SAVIJANJE CEVI, komplet. Jednoručni komplet sa 
segmentima za savijanje cevi 16-18-20-25/26-32. Komplet 
sastoji segmente za savijanje 16, 18, 20, 25/26, 32 mm, dva 
univerzalna nosača za savijanje i kofera za prenos alata. 

pak 1       
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17 KLJEŠTA ZA SAVIJANJE CEVI Za tri dimenzije 1/4" - 5/16" - 3/8". kom 1       

18 SET ZA LEMLJENJE u koferu sa priborom. Komplet se sastoji od: 

Pištolja - lemilica sa vrhom 100 W , lemilice 30W, lupa za pomoć 
pri lemljenju , Alat  usisnik, postolje za lemilicu, rolna za 
lemljenje, pasta za lemljenje, terminal pin, rezervni vrh, kofer.  

kom 1       

19 BAZNA LEMILICA snage 48W sa regulacijom temperature 100 - 
450 stepeni, Integrisan držač štapa lemilice. 

kom 1       

20 VAKUM PUMPICA. Teflonski vrh, zaključavanje opruge, metalno 
kućište. 

kom 1       

21 SEKAČ BAKARNIH I ALU CEVI. Seče cevi od 5 do 50 mm 

prečnika. 

kom 2       

22 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 
510x240x240mm. 

kom 2       

23 Ispitivač napona sa indukcijom kom 2       

24 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 

2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm kao što su 
burgije marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

pak 3       

25 BURGIJE ZA METAL, pakovanje. Pakovanje se sastoji od burgija Ø 
5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm, 7,5mm, 8mm, 8,5mm, 9mm, 
9,5mm, 10mm kao što su burgije marke "Bosch" ili 
odgovarajuće. 

pak 3       

26 REZNA PLOČA ZA METAL, RAVNA. Prečnik 125mm, unutrašnji 
prečnik 22,23mm, debljina 2,5mm. Kao što su rezne ploče za 
metal AS 30 S marke "Bosch" ili odgovarajuće. 

kom 5       

27 BURGIJE SDS ZA BETON, Pakovanje se sastoji od burgija 

6mm,8mm,10mm i 12mm, kao što su burgije marke "Bosch" ili 
odgovarajuće. 

pak 2       

28 STEPENASTA BURGIJA sa 11 koraka bušenja od 4 mm do 42 mm 
u metalnim limovima. Napravljena od industrijskog kvalitetnog 
M7 HSS čelika. 

kom 1       

29 Kruna za beton 55mm + nosač 500mm SDS plus 
 

kom 1       

VII/ Ukupno za radionicu elektro  instalatera:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                           ________________________ din sa PDV 

VIII/ Cvećarska radionica 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 

po 
jed. 

mere 
bez 

Stopa 

PDV  
(u 
%) 

Cena 

po 
jed.  

mere 
sa 

Ukupna 

vrednost 
bez PDV 

Ukupna 

vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 

ponuđenog 
dobra 
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PDV PDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 MAKAZE ZA LOZU  kao što su makaze marke "Unior" ili 
odgovarajuće. 

kom 2       

2 MAKAZE ZA SEČENJE GRANA 1800-2800mm teleskopske sa 
dodatkom testere za grane. Sečivo od visoko kvalitetnog 

karbonskog čelika dimenzije 300 mm. Težina do 2 kg. Kao što su 
makaze za sečenje grana marke "Womax" ili odgovarajuće. 

kom 1       

3 MAKAZE ZA SEČENJE GRANA 75mm. Težina do 1,5kg. Kao što su 
makaze za sečenje grana marke "Levior" ili odgovarajuće. 

kom 1       

4 MERDEVINE ALUMINIJUMSKE  3 stepenika + platforma, široko 
gazište. Merdevine su ojačane, sa aluminiumskom platformom a 
kraci povezani sajlom. Nosivost: 150 kg maksimalno. 

kom 1       

5 MAKAZE KROJAČKE profesionalne kom 1       

6 MAKAZE KROJAČKE cik-cak profesionalne kom 1       

7 NOŽ ZA KALEMLJENJE 17 cm, plastična drška, krivo sečivo. kom 2       

8 SKALPEL metalni, profi kao što je skalpel marke "Unior" ili 
odgovarajuće. 

kom 2       

9 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 
"Union" odgovarajuće. 

kom 1       

10 PRSKALICE 1 lit plastična kom 5       

11 PLASTIČNE KANTE 10 lit. za zalivanje cveća kom 2       

12 PLASTIČNE KANTE 5 lit. za zalivanje cveća kom 2       

13 PLASTIČNI KOFER ZA ALAT SA RUČKOM, dimenzija 
510x240x240mm. 

kom 1       

14 RUČNA BURGIJA-SVRDLO ZA ZEMLJU. Za rupe prečnika 25cm. 
Namenjena je za bušenje rupa u zemlji radi sadnje ili drugih 
radova.  

kom 1       

15 MAKAZE ZA GRANE.Dužina 68cm. Prečnik sečenja do 3,5 cm.  
Ergonomski oblikovane drške sa neklizećim krajevima 

kom 1       

16 PRSKALICA LEĐNA. Zapremina 5 litara, mesingana cev. Kao što 
je prskalica leđna marke "Worth" ili odgovarajuće. 

kom 1       

17 KUTIJA PLASTIČNA PROVIDNA sa poklopcem. Zapremina 20 
litara. 

kom 3       

18 SEČICE KOSE dužine 160mm. Kao što su sečice kose marke 
"Unior" ili odgovarajuće. 

kom 1       
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VIII/ Ukupno za cvećarsku radionicu:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                              ________________________ din sa PDV 

IX/ Radionica pomoćnih radnika 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 

bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Magacinska kolica nosivosti do 400kg. Dimenzije 500x500x1200 
mm. Točkovi puna guma sa ugrađenim ležajevima. Prečnik cevi 
minimalno Ø29 debljine 2mm. Površinska zaštita je plastifikacija. 

Ploča dimenzije 500x250mm a debljine 5mm. Pune osovine 
minimalno Ø20.  

kom 4       

2 Pakovanje ŠRAFCIGERA od 6 komada, krstak kao što je 
pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

3 Pakovanje ŠRAFCIGERA u pakovanju od 6 komada, obični kao što 

je pakovanje šrafcigera marke "Unior" ili odgovarajuće. 

pak 1       

4 PETOMETAR profi širine 2.5cm kao što je petometar marke 
"Union" odgovarajuće. 

kom 1       

IX / Ukupno za radionicu pomoćnih radnika:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                         ________________________ din sa PDV 

X/ Potrošni alat za održavanje travnatih površina 

R
e
d

. 

b
r
. 

OPIS 
Jed. 
mere 

Kol. 

Cena 
po 

jed. 
mere 

bez 
PDV 

Stopa 
PDV  
(u 
%) 

Cena 
po 

jed.  
mere 

sa 
PDV 

Ukupna 
vrednost 
bez PDV 

Ukupna 
vrednost 
sa PDV 

Vrsta/tip 
ponuđenog 

dobra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 AŠOV KOVANI sa drvenom drškom kom 1       

2 LOPATA metalna sa drvenom drškom kom 2       

3 GRABULJE METALNE ZA LIŠĆE sa drvenom drškom kom 2       

4 GRABULJE METALNE sa drvenom drškom kom 2       

5 VILE METALNE sa drvenom drškom kom 1       

6 GRAĐEVINSKA KOLICA. Zapremina 85 lit. kom 1       
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IX / Ukupno za Potrošni alat za održavanje travnatih površina:_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                                        _______________________ din sa PDV 

UKUPNO ZA C (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) :_______________________ din bez PDV                                                                                                                                                                      
                                                                                          _______________________ din sa PDV 

 

UKUPNA CENA BEZ PDV (A + B + C) : __________________________  DIN  

                                 PDV(A + B + C): __________________________ DIN  

UKUPNA CENA SA PDV (A + B + C) :  __________________________  DIN 

        M.P. _______________________ 

                     Potpis ovlašćenog lica 

 
 
 
 
 
 

Напомена: Понуђачи су обавезни да у Табеларном делу понуде (Образац VI/4) у одговарајућој колони табеле упишу податке који се односе на опис добра (Врста, 
тип понуђеног добра). 
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VI/5 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 

У предметној конкурсној документацији Наручилац не тражи Образац структуре цене нити 

даје упутство како да се попуни, с обзиром да су основни елементи понуђене цене садржани у 

Обрасцу понуде и то у делу VI/4 ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ, те на основу става 2. члана 12. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.86/2015) сматра се да је 

сачињен Образац структуре цене. 
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VI/6 - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Пословно име понуђача: 
 

 

Место и адреса седишта понуђача:    

Матични број:    

ПИБ:  

Назив банке:   

Број рачуна: 

 

 

 На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15 и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/15), уз понуду прилажем  

 

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара – потрошни материјал за рад радионица ЈНОП ОС 14/2019 

- 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, 14/15 и 

68/15). 

 

ПОНУЂАЧ 

м.п.______________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

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.124/12,14/15 и 68/15)  
 уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове 
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VI/7 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 (подаци из извода АПР)   

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. 124/2012, 14/15 

и 68/15), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр.86/15) понуђач д а ј е  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну набавку 

добара – потрошни материјал за рад радионица ЈНОП ОС 14/2019, Наручиоца Управа за 

заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, по Позиву за подношење понуда објављеном 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 19.03.2019. године, и на 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), оквирни споразум бити ништаван. 

 

 

                                               ПОНУЂАЧ 

 

                                        м.п. ___________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача изјаву о независној понуди, попуњену, потписану и оверену печатом, подноси 
посебно сваки члан групе понуђача, укључујући и носиоца посла. 
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VI/8 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из извода АПР)   

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.124/12,14/15 и 68/15) као понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку добара – 

потрошни материјал за рад радионица ЈНОП ОС 14/2019, поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

да у време подношења Понуде деловодни број: ______________ немам на снази изречену меру 

забране обављања делатности. 

 

 

 

                            ПОНУЂАЧ 

М.П. ___________________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Напомена:  
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача је засебно дужан да попуни, потпише и печатом 
овери овај образац и да га достави уз понуду. 
 Уколико има више понуђача у групи понуђача овај образац  се може умножити. 
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VI/9 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Пословно име: 
 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Телефон:  

E-mail:  

 

 На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач  д а ј е  

 

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, 14/15 и 68/15), те 

исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним 

органом државе ____________ - ___________________________, прилажем уз понуду за јавну 

набавку добара – потрошни материјал за рад радионица ЈНОП ОС 14/2019. 

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 

изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач докaзује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

 

     ПОНУЂАЧ 

М.П. ________________________ 

      потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: 
- овај образац се подноси у случају да понуђач има седиште у другој држави 

  



116/139 

VI/10 - ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

НАПОМЕНА: као средство обезбеђења понуде понуђач је дужан да уз понуду достави: 

- бланко, соло меницу 

- копију захтева за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке 

- копију депо картона 

- менично овлашћење за озбиљност понуде дато на Обрасцу меничног овлашћења за 

озбиљност  понуде 
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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  п р е д а ј е  
 

         МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
 

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 се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је менични дужник 
поднео у поступку јавне набавке добара – потрошни материјал за рад радионица ЈНОП ОС 14/2019. 
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 

менично овлашћење на износ од ________________________________________ (словима: 

_______________________________________________________________________) што представља 
10% без ПДВ од износа 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 су важећи и у случају да у току трајања 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. 
 

 
 
Датум  издавања    
овлашћења:  

       М.П.    ________________________     
         Потпис овлашћеног лица  

              меничног дужника 
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VI/11 - ОБРАЗАЦ СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ 

У обрасцу је потребно навести све референце које се односе на испоруку добара и то  

потрошног материјала за рад радионица, а које су реализоване у претходне 2 године - 2017. 

и 2018. год.  

 

СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ РЕАЛИЗОВАНИХ У  

ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ (2017. и 2018. год) 

 

Ред. 

бр. 

РЕФЕРЕНТНИ 

НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 
(НАЗИВ/ПОСЛОВНО ИМЕ, АДРЕСА, 
КОНТАКТ ОСОБА И ТЕЛЕФОН) 

ГОДИНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕФЕРЕНЦЕ 

ВРЕДНОСТ РЕФЕРЕНЦЕ 

БЕЗ ПДВ У ДИНАРИМА 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

УКУПНА ВРЕДНОСТ РЕФЕРЕНЦИ У ПРЕТХОДНЕ 2 ГОДИНЕ (2017. и 2018. год): 

___________________________дин без ПДВ 

 

м.п.  ______________________ 

 (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена:  
У случају више извршених референци образац треба умножити. Свака референца наведена у обрасцу мора бити 
документована потврдом референтног наручиоца/купца на Обрасцу потврде стручне референце који је дат у 
Конкурсној документацији. 
Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде и наведене референце, као и да тражи од 
понуђача на увид оригинални валидни документ (уговор, фактуру, примопредајни записник и сл.) којим се могу 
проверити наводи садржани у поднетим обрасцима потврда. 
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VI/12 - ОБРАЗАЦ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ - ПОТВРДА 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ   

Назив референтног 

наручиоца/купца: 

 

 

Седиште: 
Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

Место и датум издавања потврде:  

Лице за контакт и број телефона:  

 

 

 На основу члана 76. став 2. и члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) ("Службени 

гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15) референтни наручилац/купац издаје  

 

П О Т В Р Д У  

да је добављач 

 

_______________________________________________________________________  

(назив и седиште  добављача) 

 

у ______________ години референтном наручиоцу/купцу испоручио добра и то потрошни 

материјал за рад радионица у укупној вредности од _____________________ динара без ПДВ. 

 Потврда се издаје на захтев добављача, а ради учешћа у поступку доделе уговора о 

јавној набавци добара – потрошни материјал за рад радионица (ЈНОП ОС 14/2019), а за 

потребе наручиоца Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина бр.16, и у друге сврхе се не може користити. 

 

 Да су подаци тачни својим потписом, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, потврђује: 

 

 
    м.п.       Законски заступник 

                         ___________________________ 
                              (потпис законског заступника 

                              референтног наручиоца/купца) 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Образац стручне референце потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце/купца наведене у Обрасцу 
списак референци. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 
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VII - МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 
НАПОМЕНА: Приложени модел оквирног споразума је саставни део конкурсне документације и он представља садржину 

оквирног споразума који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен оквирни споразум о јавној набавци. МОДЕЛ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПОНУЂАЧИ ПОПУЊАВАЈУ, ОВЕРАВАЈУ И ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ, ОН ЈЕ САСТАВНИ ДЕО 
ПОНУДЕ. 

 
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у оквирном споразуму 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА 

Редни број јавне набавке ЈНОП ОС 14/2019 

 

 закључен дана _______.* године (*уписује Наручилац приликом закључења), у Новом Саду, између: 

 

1. УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа в.д. директора Горан Ћато, и 

 

 2. ____________________________________________________________________________ 
(скраћено пословно име) 

из _____________________________, ул. ______________________________________ бр.____, 

(у даљем тексту: Добављач), кога заступа _____________________________________________. 
                                                                                                                   (функција и име и презиме) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 2. Групе понуђача коју чине: 

2.1__________________________________________________________ из _____________, 
                            (скраћено пословно име из АПР) 

ул. ____________________________________________________ бр____, и 

 

2.2__________________________________________________________ из _____________, 
                            (скраћено пословно име из АПР) 

ул. ____________________________________________________ бр____,  

(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа ____________________________________. 
                                                                                                           (име и презиме) 

 

Подаци о Наручиоцу               Подаци о Добављачу: 

ПИБ: 100716377 ПИБ:  

Матични број: 08034613 Матични број:  

Број рачуна: 
840-30640-67 

Управа за трезор 

Број рачуна и 

назив банке: 

 

Телефон: 021/487 4750 Телефон:  

Факс: 021/557 004 Факс:  

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs E-mail:  

 

 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
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Основ оквирног споразума: 

Број ЈН: 404-107/2019 

Редни број ЈН: ЈНОП ОС 14/2019 

Датум објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца  
19.03.2019. год 

Број и датум одлуке о закључењу оквирног споразума: 
* попуњава Наручилац пре закључења 
оквирног споразума 

Понуда Добављача деловодни број: *_________ од ____________ 2019. год 
*попуњава Наручилац пре закључења  

 

 Стране које закључују Оквирни споразум сагласно констатују: 

- да је Наручилац сагласно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке добара – потрошни 

материјал за рад радионица, са циљем закључивања Оквирног споразума са једним понуђачем на 

период од 2 (две) године, а по Позиву и Конкурсној документацији објављеним на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца дана 19.03.2019. године, као и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа; 

- да је Добављач дана *_____________.године (*попуњава Наручилац пре закључења) поднео понуду 

деловодни број *_________ (*попуњава Наручилац пре закључења), која чини саставни део овог Оквирног споразума 

- да је Наручилац на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума број *______________ 

од ________.2019. године (*попуњава Наручилац пре закључења оквирног споразума) доделио Добављачу 

Оквирни споразум о јавној набавци добара – потрошни материјал за рад радионица; 

- да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање наруџбенице; 

- да обавеза настаје издавањем наруџбнице на основу овог оквирног споразума; 

- да ће Наручилац након ступања на снагу Оквирног споразума издавати наруџбенице, у 

складу са својим стварним потребама. 

 

Предмет оквирног споразума 

Члан 1. 

 

 Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова за издавање наруџбеница о јавној 

набавци добара – потрошни материјал за рад радионица, у складу са условима и Техничком 

спецификацијом из конкурсне документације за јавну набавку редни број ЈНОП ОС 14/2019, 

Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца. 

 Детаљна спецификација добара ближе је дефинисана у Техничкој спецификацији из 

конкурсне документације и Понуди Добављача број:____________ од ______________ 2019. 

године, који су дати у прилогу овог оквирног споразума и чине његов саставни део. 

 Количине добара наведене у Техничкој спецификацији су оквирне за све време важења 

Оквирног споразума, подложне су променама и могу се разликовати од количина које ће 

Наручилац наручивати током реализације овог оквирног споразума кроз издавање наруџбница, а 

све у зависности и у складу са потребама Наручиоца, као и расположивим финансијским 

средствима. 

 

 АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 

Члан ___ 

Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то 

_________________________________________________________________________ 
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу _______________________________________________________ 
                                                 (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 
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ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне вредности 

набавке. 

Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то 

_________________________________________________________________________ 
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу _______________________________________________________ 
                                                 (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

ПИБ __________, матични број _____________, а која чини ________% од укупне вредности 

набавке. 

Добављач је део набавке која је предмет овог оквирног споразума и то 

_________________________________________________________________________ 
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу _______________________________________________________ 
                                                 (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР) 

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 оквирног споразума. 

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:  

Члан ____. 

  На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број ___________  

од ______________2019. године, ради учешћа у поступку јавне набавке добара – потрошни 

материјал за рад радионица, у  отвореном поступку редни број ЈНОП ОС 14/2019 између: 

   1. _______________________________________________________________ из   
                                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

______________________________ул.________________________  бр. ____________, 

 

  2. _______________________________________________________________ из   
                                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

______________________________ул.________________________  бр. ____________, 

 

  3. _______________________________________________________________ из   
                                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

______________________________ул.________________________  бр. ____________, 

   

  4. _______________________________________________________________ из   
                                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

______________________________ул.________________________  бр. ____________, 

   

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

____________________________________________________  из _________________,  

       (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул.________________________________________ бр. ____________ и  буде носилац и гарант 

извршења посла – носилац посла. 

 Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде  

директор ________________________________________ из _________________,  
                                   (навести скраћено пословно име из АПР) 

ул._________________________ бр. ____________ који је овлашћен да предузима све потребне 

правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

 Споразумне стране одговарају неограничено солидарно Наручиоцу, за извршење преузетог 

посла. 

 Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог оквирног споразума. 
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Важење оквирног споразума 

Члан 2. 

 

Овај оквирни споразум се закључује на период до две године, односно до утрошка укупно 

уговорене вредности оквирног споразума из члана 3. став 1. оквирног споразума, у зависности од 

тога који од ова два услова раније наступи.  

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се издавање више наруџбеница, на 

начин како је то предвиђено овим споразумом, у зависности од стварних потреба Наручиоца за 

предметним добрима, која су предмет овог оквирног споразума.  

 

Цене 

Члан 3. 

 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________ динара без ПДВ, односно 

___________________ динара са ПДВ. 

Јединичне цене добара које су предмет овог оквирног споразума утврђене су 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. 

Уговорне стране су сагласне да ће јединичне цене из Понуде бити фиксне (непроменљиве) 

током извршења Оквирног споразума и неће подлегати променама ни из каквих разлога. 

 

Начин и услови издавања наруџбеница 

Члан 4. 

 

 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, као и начина, места и рока 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 односно лице задужено за предметну набавку. 

Попуњена, потписана и оверена Наруџбеница из става 2. овог члана се скенира и упућује 

Добављачу  електронским путем (мејлом) или факсом или непосредно или путем поште. 

Лице Добављача задужено за пријем наруџбеница је ____________________, телефон 

_______________ e mail адреса __________________________________, факс _________________, 

адреса за пријем поште __________________________________.  

Добављач је дужан да одмах по пријему Наруџбенице писмено потврди пријем на начин на 

који је и примио Наруџбеницу (мејлом или факсом или назнаком на доставници). 

Рок испоруке добара тече од дана пријема Наруџбенице од стране Добављача.  

Добављач је дужан да поступи по издатој Наруџбеници и да једнократно испоручи на адресу 

Наручиоца наручена добра са пратећом документацијом (отпремницом и рачуном).  

Уколико у изузетним случајевима Наручилац искаже потребу за набавком сродних добара,  

која нису обухваћена Техничком спецификацијом и Понудом, Добављач је дужан да изврши испоруку 

тих добара по цени која је у складу са тржишном ценом. Добављач је дужан да добије сагласност 

Наручиоца у погледу цене и рока испоруке тих добара. 
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               Рок, начин и место испоруке 

Члан 5. 

 

Добављач ће Наручиоцу испоручивати добра из члана 1. овог оквирног споразума, у складу са 

потребама Наручиоца у погледу врсте и количине, а према карактеристикама добара које су утврђене 

Техничком спецификацијом и Понудом.  

Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, утврђују се у свакој појединачној 

наруџбеници. 

Добављач се обавезује да сва добра из наруџбенице испоручи одједном (једнократно) у року 

од ____________ дана од дана пријема наруџбенице, сопственим превозом и преносом добара до 

магацина Наручиоца. 

Уколико Добављач неоправдано не поступи по издатој наруџбеници и не испоручи добра, 

Наручилац има право да раскине Оквирни споразум и наплати средство обезбеђења за испуњење 

уговорних обавеза из члана 9. овог оквирног споразума. 

Испорука се врши у седиште Наручиоца, Булевар Михајла Пупина16, Нови Сад и у објекте у 

надлежности Наручиоца на максималној удаљености 40 км од Новог Сада. 

Испоруку врши Добављач, о сопственом трошку и сопственим превозом.  

Добављач 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 добављача.           

Изузетно рок из става 3. овог члана се продужава на захтев Добављача у случају 

елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) и других догађаја са карактером „више силе“, 

као и уколико су разлози за кашњење, односно за немогућност реализације испоруке у уговореном 

року, на страни Наручиоца. 

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 писмени споразум. 

 

Члан 6. 

 

У случају прекорачења рока из члана 5. став 3. овог оквирног споразума, а под условом да до 

тога није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, Добављач је дужан да за сваки 

дан задоцњења плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 2% од укупне вредности без  ПДВ 

појединачне наруџбенице,  с  тим  да  укупан  износ  уговорне  казне  за  задоцњење  не  може  

прећи 10% од укупне вредности без ПДВ појединачне наруџбенице на коју се односи испорука. 

Уговорна казна из става 1. овог члана почиње да се рачуна од првог наредног дана од дана 

истека уговореног рока из члана 5. став 3. овог оквирног споразума и рачуна се до дана испуњења 

уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне достигне 10% од 

укупне вредности без ПДВ појединачне наруџбенице. 

Уколико Добављач упадне у доцњу, независно од тога да ли је благовремено извршио 

делимичну испоруку или није уопште извршио испоруку добара у уговореном року, Наручилац ће 

уговорну казну за доцњу наплатити у износу утврђеном у ставу 1. овог члана. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 

штете. 

У  случају  да  је  кашњење  дуже  од  дозвољеног  које  је наведено  у  ставу  1.  овог  члана,  

Наручилац  може  раскинути  Оквирни споразум  и  наплатити депоновано средство обезбеђења за 

испуњење уговорних обавеза. 

Делимична испорука или неуредно, односно непотпуно испуњење уговорених обавеза не утиче 

на застој или прекид уговореног рока. 

Нерадни дани и државни празници не утичу на ток рокова и Наручилац је овлашћен 

зарачунавати уговорну казну независно од њих. 
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У случају да последњи дан рока пада на државни празник или нерадни дан, Добављач пада у 

доцњу првог наредног радног дана. 

Квалитет добара, пријем и контрола квалитета 

Члан 7. 

 

 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. 

Испоручена добра морају бити нова, у фабричким паковањима и морају имати декларацију и 

назнаку о произвођачу, односно увознику добара.  

Добра која су по својој врсти и карактеристикама такве природе да имају временски ограничен 

рок употребе, приликом испоруке морају да имају минимум 6 месеци рок употребе у односу на дан 

испоруке, у супротном ће се сматрати да таква добра имају недостатак и да не испуњавају захтеве 

Наручиоца. 

Гарантни рок на који се добављач обавезује за добра за која произвођачи дају гаранцију је 

једнак произвођачкој гаранцији и почиње да се рачуна од дана обостраног потписивања отпремнице. 

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. 

Обострано потписана отпремница представља доказ да су испоручена добра у складу са 

асортиманом, количином и квалитетом уговорених и поручених добара. 

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 овлашћено лице Наручиоца, приликом квалитативног и квантитативног пријема 

добара уочи недостатке у погледу  количине и квалитета, у обавези је да одбије пријем добара и 

захтева нову испоруку добара уговорене количине и квалитета, као и да сачини записник о 

рекламацији, а Добављач се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања 

записника о рекламацији замени добро на коме је утврђен недостатак и/или да испоручи недостајућу 

количину добара, а док се ти недостаци не отклоне сматраће се да испорука уопште није извршена. 

Ако се након пријема добара набавке покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да сачини записник о рекламацији и без одлагања га 

путем мејла или факса достави Добављачу. 

Добављач се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања Записника 

о рекламацији замени добро на коме је утврђен недостатак и/или да испоручи недостајућу количину 

добара, а док се ти недостаци не отклоне сматраће се да испорука уопште није извршена. 

У случају да је Добављач знао или могао знати за недостатак, 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 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 поступи по рекламацији Наручиоца и не отклони записнички утврђене 

квантитативне и/или квалитативне недостатке, Наручилац има право да раскине Оквирни споразум и 

наплати средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза из члана 9. овог оквирног споразума.  

Добављач има право да му од стране Наручиоца 3 (три) пута буде упућен Записник о 

рекламацији. Уколико у току реализације Оквирног споразума Наручилац више од 3 (три) пута упути 

Добављачу Записник о рекламацији, Наручилац има право да раскине Оквирни споразум и наплати 

средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза из члана 9. овог оквирног споразума. 

 



126/139 

 

 

Плаћање 

Члан 8. 

 

Основ за плаћање испоручених добара је рачун са отпремницом потписаном од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће 

документације, по издатој Наруџбеници.  

Рачун за испоручена мора да буде насловљен на Наручиоца: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16, ПИБ 100716377. 

Сваки достављени рачун мора да садржи број и датум закљученог Оквирног споразума и број и 

датум појединачно издате наруџбенице. 

Износ за добра које доспевају на плаћање у 2020. години и 2021. години, односно обавезе по 

предметном уговору у наредне 2 буџетске године ће бити реализоване највише до износа средстава 

која ће за ту намену бити обезбеђена у тој буџетској години. 

Плаћање уговорене цене, по свакој издатој наруџбеници, Наручилац ће извршити вирмански и 

то на рачун Добављача број _____________________ код _____________________ банке. 

 

Средства обезбеђења  

Члан 9. 

 

Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за испуњење уговорних обавеза 

безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко соло меницу серијског 

броја _______________ (уписује Наручилац приликом закључења оквирног споразума) са меничним овлашћењем 

на износ од 10% од вредности оквирног споразума без ПДВ са роком важности који је 30 дана дужи 

од дана окончања реализације оквирног споразума. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон депонованих 

потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог члана. 

Потписом овог оквирног споразума Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да 

може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у следећим случајевима: 

- у случају да неоправдано не поступи по издатој наруџбеници и не испоручи добра 

- уколико Добављач не испуњава своје обавезе које се односе на уговорене рокове испоруке 

и то уколико у току важења оквирног споразума буде више од три пута буде у доцњи  

- уколико му у току реализације Оквирног споразума Наручилац више од 3 (три) пута упути 

Записник о рекламацији, 

- у случају да не испуњава друге обавезе у складу са Оквирним споразумом, као и у свим 

другим случајевима предвиђеним овим оквирним споразумом. 

Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до 

испуњења обавеза Добављача утврђених овим оквирним споразумом, након чега се враћа истом. 

У случају да  Добављач једнострано раскине Оквирни споразум, Наручилац има право да 

реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана. 

 

Измене и допуне Оквирног споразума 

Члан 10. 

 

Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, током трајања 

Оквирног споразума, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Оквирног споразума 

може повећати максимално до 5% од укупне вредности Оквирног споразума наведене у члану 3. став 

1. Оквирног споразума.  

У случају из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс Оквирног споразума. 
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Завршне одредбе 

Члан 11. 

 

Свака од страна у Оквирном споразуму има право на раскид овог оквирног споразума, под 

условом да друга страна и по протеку рока од 8 (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 се сматра овај оквирни споразум раскинутим.  

Уколико дође до једностраног одустајања од оквирног споразума или појединих уговорних 

обавеза, друга страна има право на раскид оквирног споразума и накнаду проузроковане штете, а 

Наручилац има право на наплату депонованог средства обезбеђења из члана 9. Оквирног споразума. 

Наручилац може да раскине Оквирни споразум и у другим случајевима утврђеним овим 

оквирним споразумом. 

 

Члан 12. 

 

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 13. 

 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране из овог оквирног 

споразума ће решавати споразумно. 

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Новом Саду. 

 

Члан 14. 

 

Оквирни споразум је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 

(четири) примерка, а Добављач 1 (један) примерак. 

Саставни део овог оквириног споразума су и његови прилози и то:  

- Прилог бр. 1 – Техничка спецификација  

- Прилог бр. 2 – Понуда Добављача бр. __________ од _______ 2019. године. 

 

 

 

 

              ЗА НАРУЧИОЦА                                           ЗА ДОБАВЉАЧА 

м.п. ________________________                                   м.п.   _________________________ 

                 Горан Ћато 
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VIII - 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.  

 Уколико је неки део понуде дат на страном језику, или су наведени делови понуде дати на 

страном језику који није енглески, понуђач је дужан да за тај део понуде достави превод на српски 

језик оверен од стране судског тумача. 

 

2. начин подношења понуде: 

 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 својеручно 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 ЈНОП ОС 14/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД 

РАДИОНИЦА“. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 

примљене у писарницу Наручиоца – радно време писарнице је понедељак – петак од 8:00 до 16:00 

часова) до 18.04.2019. године до 10:00 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: 

ТАБЕЛА 1 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО, ДОСТАВЉА: 

1 Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) ЗЈН 

2 Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН 

3 Образац понуде и образац табеларни део понуде 

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 

7 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 

8 Модел оквирног споразума 

9 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке: 

- бланко, соло меница 

- менично овлашћење 

- копија депо картона 

- копија захтева за регистрацију менице 
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ТАБЕЛА 2 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА: 

1 Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) ЗЈН 

2 Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН 

3 Образац понуде и образац табеларни део понуде 

4 Образац општи подаци о подизвођачима 

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 о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. ЗЈН 

9 Модел оквирног споразума 

10 

Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке: 

- бланко, соло меница 

- менично овлашћење 

- копија депо картона 

- копија захтева за регистрацију менице 

 

ТАБЕЛА 3 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА: 

1 Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4) ЗЈН 

2 Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН 

3 Образац понуде и образац табеларни део понуде 

4 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   

5 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

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

7 Изјава о независној понуди 

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

9 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 

10 Модел оквирног споразума 

11 Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке: 

- бланко, соло меница 

- менично овлашћење 

- копија депо картона 

- копија захтева за регистрацију менице 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације. Све обрасце оверава и својеручно 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. 
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача својеручно потписује 

и оверава печатом све обрасце из табеле 1. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице понуђача својеручно 

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 документацији својеручно 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 својеручно потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У 

случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе понуђача својеручно 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 понуде сходно члану 81. 

став 4. 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 треба да буде поднета, уколико је предмет 

јавне набавке обликован у више партија: Ова набавка није обликована у више посебних 

истоврсних целина (партија). 

 

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 понуда. 

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

доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: 

«ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈНОП ОС 14/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА» или 

«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈНОП ОС 14/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА» или 

«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈНОП ОС 14/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА» или 

«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈНОП ОС 14/2019 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД РАДИОНИЦА». 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача. На коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

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. 

 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 5. члана 87. ЗЈН). 
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7. захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди податке о 

подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања 

наручиоца у случају да се определио да искористи могућност да доспела потраживања 

преносе директно подизвођачу за део набавке који се извршава преко тог подизвођача: 

 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 наведе 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 оквирни посразум између Наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.  

 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 обавеза утврђених оквирним споразумом, 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 оквирни споразум, осим ако би 

раскидом оквирног споразума 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, као и податке о 

обавезној садржини тог споразума: 

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1), 2) и 4) и став 2. ЗЈН, док додатне услове испуњвају заједнички. 

 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 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 и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума. 

 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 оквирног 

споразума 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 оквирног споразума о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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 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 оквирног споразума. 

 

9. захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

9.1. Начин, услови и рок плаћања: вирмански, у року до 45 дана од дана пријема исправно 

сачињеног рачуна за испоручена добра и пратеће документације, на основу појединачно издате 

наруџбенице. 

9.2. Рок и место испоруке добара: 

Врсту и количину добара утврђује Наручилац, по свакој појединачно издатој наруџбеници, у складу 

са својим потребама.  

Добра се испоручују сукцесивно за време трајања оквирног споразума, према потребама Наручиоца, 

у року који не може бити дужи од 10 дана од дана пријема наруџбенице, при чему је испорука по 

наруџбеници једнократна.  

Наручилац наруџбеницу упућује у писменој форми путем мејла или факсом или непосредно или 

путем поште. Добављач је дужан да одмах по пријему наруџбенице, потписане од стране овлашћеног 

лица Наручиоца, потврди  пријем наруџбенице на начин на који му је и упућена (мејлом или факсом 

или назнаком на доставници). 

Број издатих наруџбеница ће зависити од стварних потреба Наручиоца током важења оквирног 

спорaзума. 

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из спецификације Обрасца 

понуде из  оквирног споразума.  

Количине добара утврђене на основу издате наруџбенице су обавезујуће и за Наручиоца и за 

добављача. 

Уколико у изузетним случајевима Наручилац искаже потребу за набавком сродних добара, која нису 

обухваћена Техничком спецификацијом и понудом, добављач је дужан да изврши испоруку тих 

добара по цени која је у складу са тржишном ценом. Добављач је дужан да добије сагласност 

Наручиоца у погледу цене и рока испоруке тих добара. 

Место испоруке: седиште Наручиоца, Булевар Михајла Пупина16, Нови Сад и објекти у надлежности 

Наручиоца на максималној удаљености 40 км од Новог Сада. 

Испоруку врши добављач, о сопственом трошку и сопственим превозом. Добављач 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 добављача.        

 

9.3. Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима: 

 уколико не достави неки од елемената који су одређени као обавезни део понуде и наведени 

у Табели 1, одн. Табели 2, одн. Табели 3 која је дата у тачки 2., подтачка 2.1. Упутства понуђачима 

како да сачине понуду 

 рок важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана 

јавног отварања понуда. Уколико понуда има рок важења краћи од 60 (шездесет) дана од дана 

јавног отварања биће одбијена. 

 сви рокови морају бити прецизно одређени. Наручилац неће прихватити непрецизно одређене 

рокове као што су нпр. одмах, по договору, од – до, и сл. и таква понуда ће се сматрати 

неприхватљивом. 

 

10. валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди: 

10)1) Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.  

10)1) Валута: динар.  
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10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: Цене у понуди се исказују у 

динарима, на начин тражен у обрасцу понуде.  

Цене које понуди понуђач биће фиксне (непроменљиве) током рока важења оквирног споразума и 

неће подлегати променама ни из каквих разлога.  

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, односно 

тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се 

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. подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто Наручилац захтева: 

11.1. Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке - ПОДНОСИ СЕ 

УЗ ПОНУДУ 

Врста и садржина: бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном, која се 

предаје уз понуду, као гаранција за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за озбиљност 

понуде. 

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. Понуђач може да да менично 

овлашћење и на свом обрасцу али исто мора да садржи све елементе које садржи образац меничног 

овлашћења из ове конкурсне документације. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник 

РС», бр. 56/2011, 80/2015, 76/16 и 82/17), а као доказ  понуђач уз меницу доставља копију захтева 

за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.  

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 бити 

издата у складу са Законом о меници  („Службени  лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, „Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна 

повеља) и  Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 

(«Службени гласник РС», бр. 56/2011, 80/2015, 76/16 и 82/17). 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 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 

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 потпише оквирни споразум након што се донесе одлука о закључењу оквирног споразума. 

Уколико понуђач не достави, уз понуду, тражено средство обезбеђења односно уколико дато 

средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације, понуда  ће се 

одбити због битних недостатака. 

Понуђачима којима није додељен уговор, средство обезбеђења биће враћено након закључења 

оквирног споразума са понуђачем коме је додељен оквирни споразум. 
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11.2. средство обезбеђења за испуњење уговорне обавезе (предаје понуђач коме је 

додељен оквирни споразум о јавној набавци у моменту закључења оквирног споразума – 

НЕ ПОДНОСИ  СЕ УЗ ПОНУДУ 

Врста и садржина: бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном која се 

предаје у моменту закључења оквирног споразума, као гаранција за испуњење уговорне обавезе. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени гласник 

РС», бр. 56/2011, 80/2015, 76/16 и 82/17), а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију 

захтева за регистрацију менице, овереног од своје пословне банке.  

Бланко соло меница мора бити издата у складу са Законом о меници  ("Службени  лист ФНРЈ", бр. 

104/46, "Службени лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Службени лист СРЈ", бр. 46/96 и "Службени 

лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и  Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011, 80/2015, 76/16 и 82/17). 

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 утврђене и ближе дефинисане оквирним споразумом. 

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде-групе понуђача) могу 

дати једно средство обезбеђења прибављено од стране само једног члана или више средстава 

обезбеђења од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност средстава обезбеђења не може 

бити мања од 10% од укупне вредности оквирног споразума без пдв. 

 

12. 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. 

 

13. обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно 

појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити: 

Предметна набавка не садржи техничке документације и планове односно поједине њихове делове, 

те се не даје обавештење о начину њиховог преузимања. 

 

14. обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 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, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (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 за рад 

радионица ЈНОП ОС 14/2019» може се упутити Наручиоцу електронским путем, на e-mail: 

natasa.nadj@vojvodina.gov.rs 

 Захтев за додатне информације се може упутити радним данима, искључиво на наведену мејл 

адресу и наведени број факса. Захтев који буде послат ван радног времена сматраће се да је 

mailto:natasa.nadj@vojvodina.gov.rs
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примљен првог наредног радног дана. Захтеви не могу да се шаљу на друге мејл адресе, осим 

назначене.  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор 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, као и објављивањем од стране 

наручиоца на порталу јавних набавки.  

 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 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 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 8 (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 доделу 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. 
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16. 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. 

 

17. Измена и допуна оквирног споразума: 

Наручилац може, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, током трајања оквирног споразума, повећати 

обим предмета набавке, с тим да се вредност оквирног споразума може повећати максимално до 5% 

од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума, при чему укупна вредност 

повећања оквирног споразума не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. 

 

18. обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права, са детаљним 

упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. 

тач. 1)–7) Закона, као и износом таксе из члана 156. став 1. тач. 1)–3) Закона и детаљним 

упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата 

таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења 

захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним: 

18.1) Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 

Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума и одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 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 ст. 3. и 4. Ове подтачке, а подносилац захтева 

га није поднео пре истека тог рока. 

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. ЗЈН.  

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

18.2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 

1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

2) назив и адресу наручиоца 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 



137/139 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

7) потпис подносиоца. 

 Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе  наручилац ће такав 

захтев одбацити закључком. 

 Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана 

од дана доношења. 

 Против закључка наручиоца  подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 

закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

18.3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

 Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

 Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 

права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

 Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 

Наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 

странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за 

заштиту права. 

 Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

 Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 

комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

 О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 

17.4) Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата 

таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева 

наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним: 

 Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, ипотврду 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 

следећеелементе: 

(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. *Републичка комисијаможе да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и натај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(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 сеподноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које сеподноси захтев за 

заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 
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 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 оизвршеној 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 

изпотврде 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 ускладу са законом и другим 

прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату 

могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

Уплата таксе за подношење захтева за заштитуправа 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 

SWIFTCODE: 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 следећеинформације о плаћању - 

„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILSOFPAYMENT): 

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у 

поступку јавне набавке. 

У наставку су 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 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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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 

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 

 


