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На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр. 

14/2015 удаљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

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

гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

-За поступак јавне набавке мале вредности добра– 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 
ЈН 3/15-МВ 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

5. 

УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА - ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
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ЗЈН-А 

11. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

12. ПОТВРДА О РЕФЕНЕТНИМ НАБАВКАМА 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив и адреса наручиоца 

 

 

Дом ученика средњих школа „Бранково коло“  

Епископа Висариона 3 ,Нови Сад  

 

Интернет страница наручиоца 

 

http:// www.dombrankovokolo.rs/ 

 

Врста поступка  

 

 

Поступак јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке 

 

 

Набавка добара: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

 

 

Контакт 
 

Предраг Гајић 

тел.021-425-441, e-mail: office@dombrankovokolo.rs 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

 

 

Опис предмета јавне набавке 

 

 

Набавка добара : електро материјала,расветне опреме, брава, кључева, шарки, 

водоинсталатерских материјала и осталог потрошног материјала у функцији обављања 

делатности наручиоца. 

 

 

 

Назив и ознака из општег речника набавке 

 

 
31681410 електрични материјали 

44520000 браве, кључеви и шарке 

44115210 водоинсталатерски материјал 

44800000 боје, лакови и смоле 

44411000 санитарни производи 

              31500000 расветна опрема и електричне светиљке 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

јавне набавке. 

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на 

страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 

превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.  

 

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести називи 

адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

 

 Понуду доставити на адресу:  

 

                         Дом ученика средњих школа „Бранково коло“, 

21000 Нови Сад, Епископа Висариона 3- секретаријат дома 

 

 са назнаком: 

 

,,Понудаза поступак јавне набавке мале вредности 

- потрошни материјал - 

ЈН 3/15-МВ 

-НЕ ОТВАРАТИ” 

 

 Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 24.04.2015. године 

до 11,00 часова.  



                Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ ,Нови Сад, ЈН 3/15-МВ 

Страна6 of 44 
 

 Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању 

поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете 

неблаговремено.  

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 

овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и 

печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно 

дефинисати споразумом о заједничком наступу.  

 Уколико је неопходно да понуђачисправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да 

поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде 

и печат понуђача.  

3.3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 

24.04.2015.године у  13,00  часова, на адреси Епископа Висариона 3, у Новом Саду 

 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

 У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници понуђача, 

који пре почетка поступка јавног отварања понуда доставе овлашћење за учествовање 

у поступку отварању понуда. 

 

3.4. ПАРТИЈЕ 

 Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 

3.5. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

 Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

3.6. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште 

у затвореној коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 

назначи назив и адресу понуђача. У случају да је понуду поднела група понуђача, на 

коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 

свих учесника у заједничкој понуди. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Епископа Висариона 3, 

Нови Сад са назнаком: 

„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности- ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЈН 3/15 -МВ 

 или „Допуна понудеза поступак јавне набавке мале вредности- ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЈН  3/15-МВ 

 или „Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности- ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЈН  3/15-МВ 

 

3.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
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 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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 

 

3.8. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 Уколико понуђачподноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 

бити већи од 50% . 

 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. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања 

директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана 

добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не 

утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, 

без обзира на број подизвођача. 

 

3.9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

3.10.ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА  

 

Начин и услови плаћања: 

 

 Основ за плаћање је рачун. Плаћање се врши у динарима,са роком плаћања 45 дана 

од испостављања рачуна. , а све у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012), 

а након обезбеђивања средстава из Буџета од стране оснивача Наручиоца. 

 Услучају да понуђач тражи авансно плаћање или краће рокове од наведених у 

претходном ставу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
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Место и рок испоруке: 

 

 Место испоруке је франко  магацин наручиоца у Новом Саду, на адреси: Епископа 

Висариона бр. 3, улаз из улице Душана Васиљева. 

 Испорука ће се вршити сукцесивно на основу захтева Наручиоца у року не дужем 

од 3 дана од пријема наруџбенице. 

  Ако понуђач понуди дужи рок или друго место испоруке, понуда ће бити 

одбијена , као неприхватљива.  

 

3.11.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 

 Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане 

упонудикоје је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 

 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду 

поверљивостиподатака добијених у понуди. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 

податке о поднетим понудамадо отварања понуда. 

 

3.12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ  

 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

 Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента 

критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.. 

 Приликом оцењивања понуда упоређиваће се збир јединичних цена из обрасца 

понуде без ПДВ-а,рачунајући и све пратеће трошкове, а уговор ће се закључити и 

исти користити до нивоа процењене вредности. 

 Цена је фиксна и не може се мењати. 

 

3.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ 

ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

 Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове 

са „Захтев за додатним информација или појашњењима за поступак јавне набавке 

мале вредности - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 3/15 -МВ.Наручилац ће 

заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор 

у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки 

и на својој интернет страници. 
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 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а 

то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште e-mail: 

office@dombrankovokolo.rs или телефоном 021-425-441. 

 

3.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

 Наручилац може да 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 је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 

3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

 

 Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

3.17. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА: 

 

 Уколико две или више понуда буду имале исту најниже понуђену цену, наручилац ће 

донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио са краћим  роком испоруке. 

 

3.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

 Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине.Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5. 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ДОБАВЉАЧА 

 

 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

уредно потписану сопствену бланко меницу, у корист наручиоца, са овлашћењем за 

попуњавање у висини од 10% уговорене-процењене вредности  без ПДВ-а, са 

клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на 

приговор“, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница 

мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да извршилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.  

 Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави:копију ОП-обрасца и картона 

депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које 

мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист 

СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).  

 

3.20. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО 

ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

mailto:office@dombrankovokolo.rs
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 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету 

конкретне јавне набавке, је дужан да уколико му буде додељен уговор о јавној набавци 

уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки 3.18. (меница за добро извршења 

посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а), преда наручиоцу у тренутку 

закључења уговора уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 

наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 15%вредности уговора без ПДВ-

а, са клаузулом „неопозива“, „безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на 

приговор“, као средствофинансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора 

да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у случају да извршилац не 

извршава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.  

 Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави: копију картона депонованих 

потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које мора бити 

потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 

5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).  

 

3.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138 - 167. ЗЈН-а. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом-

office@dombrankovokolo.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом 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 три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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

се: 

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

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

mailto:office@dombrankovokolo.rs
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(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1. 

 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са законом и другим прописом. 

 

Износ таксе које је дужан да уплати подносилац захтева: 

У поступку јавне набавке мале вредности такса износи 40.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или после 

истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

-колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

 

Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос можете 

видети у оквиру „банера" на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки или кликом на следећи линк:  

Уплата таксе из Републике Србије. 

 

3.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

 Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 

прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор 

са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели 

уговора.  

 Изабрани понуђач је дужан да потпише и врати уговор о јавној набавци у року од 5 

дана на адресу наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Образац бр. 1 

 

 

 

4. ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

 
 

 

 

Понуда бр.______ од _________ за поступак јавне набавке мале вредности- 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН  3/15 –МВ. 

 

Табела 1.  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име понуђача: 

 

 

 

Адреса седишта понуђача: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б) и в) уколико 

се на тај начин подноси понуда) 

 
 

 

Табела 2. 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

1) 

 

Пословно име подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса седишта: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 

 

Пословно име учесника у заједничкој 

понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт:  

 

  

 

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1.„ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“треба 

са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој 

понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
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Укупна цена без ПДВ-а према приложеној 

техничкој спецификацији 

(укупан збир јединичних цена односно колона 5 из 

обрасца структуре цена) 

 

 

 

 

................................... динара без  ПДВ-а 

 

Укупна цена са ПДВ-ом према приложеној 

техничкој спецификацији 

(укупан збир јединичних цена односно колона 6 из 

обрасца структуре цена) 

 

 

................................... динара са  ПДВ-ом  

 

 

 

 

Рок  плаћања 

 

 

 

 

_________________________дана  од пријема 

испостављене исправнe  фактуре (рачуна). 

 

 

 

Важност понуде 

 

 

 

___________ дана од дана отварања понуда  

(најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

 

 

Рок испоруке 

 

______________________ 

 

 

 
Датум        Понуђач 

М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

 

  Датум М.П.                                              Подизвођач 

 

____________________________                       ________________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. 

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац 

понуде. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом 

понуђач и подизвођач.  
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТПУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове: 

Редни 

број 
Услови: 

 

Докази: 

1) 

- да jе регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

 

 

 

 

 

 

 Испуњеност услова од тачке 1) 

до 4) понуђач доказује 

ИЗЈАВОМ. 

 Испуњеност услова од тачке 5) 

до 6) понуђач доказује 

ИЗЈАВОМ, стим што за тачку 

6. Понуђач мора да достави 

обрасце 7 и 8 као прилог 
ИЗЈАВЕ. 

 Изјава се подноси на обрасцу 

изјаве који чини саставни део 

конкурсне документације, који 

се попуњава, потписује од 

стране одговорног лица 

понуђача и оверава печатом 

(образац бр. 2). 

 

 

2) 

- да он и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела 

као чланови организоване криминалне 

групе, да нису осуђивани за кривична 

дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре 

3) 

- да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за 

подношење понуда 

4) 

- да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на 

њеној територији 

5) 

- да располаже довољним  

финансијским капацитетом: 

-  да у последњих 12 месеци који 

претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки није био у блокади.  
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6) 

- да располаже неопходним пословним 

капацитетом: 

 

- да је у последње 2 године (2013 и 2014. 

г.) понуђач испоручио добра која су 

предмет јавне набавке минималне 

укупне вредности 1.500.000,00 динара 

без ПДВ-а (тражи се вредност 

испоручених добара, а не вредност из 

закљученог уговора). 

6.1. Попуњен, потписан и оверен 

образац Списак испоручених 

добара - стручне референце 

(образац бр. 7.) и 

6.2. потврде о референтним 

набавкама, које морају бити 

попуњене, потписане и оверене 

печатом референтних наручилаца 

- купаца (образац бр. 8.)   

 

 

Упутство за доказивање обавезних и додатних услова: 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача изјаву на обрасцу бр. 2 треба копирати у 

довољном броју примерака и попунити, потписати и печатом оверити за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач треба да попуни, 

потпише и оверави печатом изјавуна обрасцу бр. 2, а образац бр. 2а треба од стране и 

понуђача и подизвођача да будепопуњен, потписан и оверен печатом(уколико је више 

подизвођача, образац 6б треба копирати у довољном броју примерака и попунити, 

потписати и печатом оверити за сваког подизвођача). 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој 

понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до4. овог обрасца 

(обавезни услови за учешће).Услове наведене под редним бројем од 5. До 6. овог 

обрасца учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно(додатни услови за 

учешће). 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

 

 Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, подизвођачмора да испуњава 

услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца (обавезни услови за 

учешће). 

 

ПРОМЕНЕ 

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

и да је документује на прописани начин. 

 

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ: 

 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 4). 
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Образац бр. 2 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач __________________________________ из _________________________, 

ул.__________________________________, са матичним бројем__________________, 

испуњава све услове утврђене овом конкурсном документацијом за ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ, ЈН 3/15-MВ и то: 

1. да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

5. да понуђач располаже  неопходним  финансијским  капацитетом  тј.  да у последњих 12 

месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки није био у блокади.  

6. да је у последње 2 године (2013 и 2014. г.) понуђач испоручио добра која су предмет јавне 

набавке минималне укупне вредности 1.500.000,00 динара без ПДВ-а (тражи се вредност 

испоручених добара, а не вредност из закљученог уговора).У прилогу  изјаве је Образац 7 и 

Образац 8. 

 

Датум     Pонуђач 

    М. P.  

_____________________________   ________________________________ 

 

  

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 2а 

 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

- За подизвођаче - 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач ________________________________________ из ____________________, 

ул._______________________________, са матични бројем_______________________, 

испуњавауслове утврђене овом конкурсном документацијом за ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ,ЈН  3/15 –МВ и то: 

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

2. да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре; 

 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

Место и датум:                                  М.П.                                     Потпис понуђача: 

 

___________________     _________________________ 

 

Место и датум:                                      М.П.                                 Потпис подизвођача: 

 

_____________________  ____________________________ 

Напомена:Овај образац (2а) се попуњава само уколико понуђач подноси понуду са  

подизвођачем, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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6. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

 

1. Захтев у погледу рока,места и начина испоруке добара 

 Рок испоруке не може бити дужи од три дана од пријема писмене поруџбенице 

наручиоца.  

 Испорука добара вршиће се сукцесивно према количини коју у писаној поруџбеници 

одреди наручилац. 

Место испоруке добара је Дом ученика средњих школа „Бранково коло“Епископа 

Висариона 3 ,Нови Сад. 

Испорука подразумева истовар на горе наведеној локацији наручиоца.                

 Наручилац задржава право да у складу са потребама, а у оквиру уговорене 

вредности, односно средства обезбеђених ребалансом буџета и Законом о буџету за 2015. и 

2016. годину, наручи и преузме мање или веће количине добара од количина датих у 

спецификацији са техничким карактеристикама која је саставни део понуде, а у оквиру 

процењене вредности предметне набавке која ће уједно бити и уговорена вредност са 

изабраним понуђачем  обзиром да су доле наведене количине само оквирне потребе истог . 

У случају да се наручиоцу, на основу измене Закона о буџету Републике Србије за 2015. 

годину (ребаланс буџета) умање средства на економској класификацији са које се врши 

плаћање добара која су предмет набавке такође ће се умањити и количина преузете робе. 

 

 

 

2. Квантитативно – квалитативна примопредаја  

 Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши у месту Наручиоца од стране 

овлашћених представника Наручиоца који састављају Записник који потписују и оверавају.  

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје отпремницу потврђује 

потписом и речима „ПРИМА СЕ” овлашћени представник Наручоца и понуђача. 

Уколико се у Записнику констатује да предметна добра не одговарају количини 

и/или квалитету из понуде и писмене поруџбенице,  понуђач је дужан да иста испоручи и 

замени у року од три  дана од састављања записника о рекламацији. 

 

Р.б. Назив производа Ј. М. Оквирне 

Koли. 

Напомена 

1 WC даске  Ком 50 ПВЦ  беле – Тополино  
2 Туш ручице Ком 20 ПВЦ  беле 

3 Туш црево Ком 20 ПВЦ  бело 

4 Држач WC папира  Ком 20 ИНОКС  роло  

5 Вешалица једнострука  Ком 100 ИНОКС 

6 Водокотлић  Ком 10 ПВЦ – Геберит 

7 Звоно за водокотлић  Ком 10 Геберит 

8 Магнетни пловак за водокотлић Ком 10 Геберит 
9 Ек вентил  ½    3/8   Ком 20  

10 Шуко конектор у зид  Ком 50 Керамички уложак – Алинг 

11 Прекидач у зид  Ком 50 Обичан – Алинг 

12 Аутоматски осигурач  од 10-35А Ком 50 Шрек  Шнајдер  Ети 

 



                Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ ,Нови Сад, ЈН 3/15-МВ 

Страна20 of 44 
 

 

Р.б. Назив производа Ј. М. Оквирне 

Koли. 

Напомена 

13 Термпсуау за бпјлер – за ппдещав. Кпм 5 Са спндпм 10-90 
14 Термпсуау за бпјлер сигурнпсни  Кпм 5 Са спндпм  10-115 

15 Прекидаш у зид за бпјлер 16А Кпм 5  

16 Сијалица Е14    40W Кпм 50 Пхилипс,  Тунгсрам , Осрам,   Ген.Еле. 

17 Сијалица Е14    60W Кпм 50  

18 Сијалица Е27   60 W Кпм 100  

19 Сијалица Е27   100 W Кпм 100  

20 Флуп цев   18w Кпм 250  

21 Флуп цев   30w Кпм 50  

22 Флуп цев   36w Кпм 150  

23 Суарtери за флуп цеви     4-22W Кпм 250  

24 Суарtери за флуп цеви     4-65W Кпм 200  

25 Халпгена сијалица 35w 12V  Кпм 50  

26 Халпгена сијалица 50w 12V Кпм 50  

27 Пригущница за флуп цеви 40w Кпм 20  

28 Трафп за халпгене сијалице  Кпм 20 220/12V    снаге 50w 

29 Живине сијалице 250w Е40  Кпм 10  

30 Пригущница за живину сијалицу 

250в 

Кпм 5  

31 Керекишкп грлп Е14 Кпм 20  

32 Керекишкп грлп Е27 Кпм 50  

33 Керекишкп грлп Е40 Кпм 5  

34 Кпси ууикаш за кабел Кпм 50  

35 Равни ууикаш за кабел  Кпм 50  

36 Гумени куплунг ууушница за кабел Кпм 25  

37 ОГ развпдна кууија  Кпм 50  

38 ОГ прекидаш пбишан  Кпм 50  

39 ОГ ууишница щукп са керами. Улпщ. Кпм 50  

40 Ануенски кабел 75пма м 250  

41 Силикпнски кабек 3x1,5mm м 200  

42 Силикпнски кабек 3x2,5mm м 250  

43 Силикпнска жица 2,5mm м 250  

44 Силикпнска жица 4,0mm м 150  

45 Грлп керамишкп за халпген сијалице  Кпм 50  

46 Прпдужни кабел са пеу ууишница 5м Кпм 25  

47 Једнпрушна славина на зид  Кпм 10  

48 Кабел  2x1,5mm pp м 100  

49 Кабел  3x1,5mm ppy м 200  

50 Кабел  3x2,5mm ppy м 200  

51 Кабел  5x1,5mm ppy м 100  

52 Кабел  5x2,5mm ppy м 200  

53 Керамишке клемне 2,5-4,0 Кпм 20  

54 ПВЦ клемне 2,5-6,0 Кпм 20  

55 ПВЦ везице пд 20 дп 60цм Пак. 15  

56 ПВЦ Обујмице на ексер  Пак. 15  
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Р.б. Назив производа Ј. М. Оквирне 

Koли. 

Напомена 

57 ПВЦ  кабел пбујмице на уиплу  Кпм 100  
58 Тррмпсуау са спндпм 50-300 Кпм 5  

59 Грејаш за бпјлер 50-80л пд 2000w Кпм 5 Прпхрпнски  

60 Прирубница за бпјлерски грејаш Кпм 5 Прпхрпнски 

61 Тпбплац за прирубницу  Кпм 5 Прпхрпнски  

62 Кабел папушице 2,5-4,0  Кпм 5 Са руппм , виљущка и аууп  

63 ПОК каналице самплепљиве 15x10 Кпм 50  

64 ПОК каналице самплепљиве 25x25 Кпм 50  

65 Лед рефлекупр 10w Кпм 50  

66 Лед рефлекупр 20w Кпм 10  

67 Лед рефлекупр 50w Кпм 10  

68 Изплир урака 1,5mmx10m ПВЦ Кпм 50  

69 Прпдужна ууишница без кабла  Кпм 10 Са ури и пеу рупа са прекидашем 

70 Прпдужна ууишница са каблпм  Кпм 10 Са ури и пеу рупа са прекидашпм 

71 Ууикаши и насуавци за каблпвску  Кпм 100  

72 Кауанац 35   Елзеу Кпм 10  

73 Кауанац 55   Елзеу Кпм 10  

74 Бравице за меуалне прмане  Кпм 10  

75 Бравице за дрвене прмане  Кпм 20  

76 Брава за дрвене врауа  Кпм 10  

77 Цилиндар за браву 751 Кпм 10  

78 Непнски расуер 4х18w Кпм 20  

79 Тущ бауерија  Кпм 20  

80 Славина уградна на лвабп једнпруш Кпм 20  

81 Флуп свеуиљка 2х18 расуер  Кпм 20  

82 Флуп свеуиљка 2х36  расуер  Кпм 20  

83 Флуп свеуиљка 2х36 

впдпнепрппусна  

Кпм 20  

84 Флуп свеуиљка 1х36 впдппуппрна  Кпм 20  

85 Паник лампа  -  лед сијалице Кпм 20  

86 Свеуиљка впдп защуиуна 2х18 Кпм 10  

87 Тефлпн урака  Кпм 50  

88 Гумене манчеуна за WC щпљу Кпм 50  

89 Бизпн урака щиирпка за каде  Кпм 50  

90 Лепак  мпмену фикс  силикпн Кпм 50  

91 Силикпн акрил Кпм 25  

92 Силикпн саниуар  Кпм 25  

93 Силикпн уранспаренуни Кпм 25  

94 Бринпкс веза ½  3/8 Кпм 30 300мм 

95 Бринпкс веза ½  3/8 Кпм 30 500мм 

96 Пурпен пена у спреју са цевшицпм Кпм 20  

97 Лепак+ запуивна маса  Кпм 20  

98 Ануирпсу Л 10  

99 Дрвпфикс  мпмену Кпм 10  

100 Сандплин пснпвни  Кг 10  
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101 Сандплин лак Кг 10  
102 Ниурп емаијл лак   Л 10  

103 Оснпвни премаз за меуал  Кг 10  

104 Разређиваш ниурп Л 10  

105 Разређиваш уљани  Л 10  

106 Елекуришарски гипс Кг 20  

107 Ексери ( разних димензија ) Килп 10  

108 Фарба уљана  Килп 10  

109 Спреј акрилни  Кпм 20  

110 Спреј ниурп  Кпм 20  

111 Крпе за брисаое  Кг 15  

112 Шмиргл папир ( вище димензија ) М 50  

113 Мплерски најлпн  М2 100  

114 Креп урака ( 20 – 50 мм ) Кпм 50  

115 ПВЦ урака лепљива ( 20 – 50 мм )  Кпм 20  

116 Фарба за зид  пплуакрилна Кг 50  

117 Фарба за зид акрилна  Кг 50  

118 Ппдлпга за зид  Л 10  

119 Глеу маса  Кг 50  

120 Радијаупр шеуке – вище велишина  Кпм 10  

121 Чеуке за фарбанје – вище велишина  Кпм 20  

122 Ппсуда за фарбу  Кпм 10  

123 Ваљак за фарбаое мали  Кпм 20 Кпншани и микрпфибер  

124 Ваљак за фарбаое велики  Кпм 15 Кпншани и микрпфибер  

125 Дрщке за ваљак ( мали – велики ) Кпм 10  

126 ВД 40 спреј  Кпм 20  

127 Бургије за меуал –  komplet  Кпм 10 уиуанијум(2-12мм) 

128 Бургије за дрвп (2-12мм) Кпм 10  

129 Скалпел нпж са улпщцима Кпм 15  

130 Резна плпша за меуал 115 Кпм 20  

131 Резна плпша за меуал 230 Кпм 15  

132 Брусна плпша 115 Кпм 20  

133 Дијамануска резна плпша 115 Кпм 5  

134 Дијамануска резна плпша  230 Кпм 5  

135 Резна плпша за дрвп 250 Кпм 10  

136 Алкалне бауерије  Кпм 50 P03 1,5в 

137 Алкалне бауерије Кпм 50 P06 1,5в 

138 Алкалне бауерије Кпм 50 P14 1,5в 

139 Алкалне бауерије Кпм 25 P20 1,5в 

140 Алкалне бауерије Кпм 10 3P12  4,5в 

141 Алкалне бауерије Кпм 10 6Ф22  9в 

142 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х20 

143 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х25 

144 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х30 
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145 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х35 
146 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х40 

147 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х50 

148 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х60 

149 Шрафпви та дрвп - звездасуи Кпм 1500 4х70 

150 Лим щраф - сампнарезујући Кпм 500 3х30 

151 Лим щраф - сампнарезујући Кпм 500 3х40 

152 Лим щраф - сампнарезујући Кпм 500 3,5х30 

153 Лим щраф - сампнарезујући Кпм 500 3,5х40 

154 Лим щраф - сампнарезујући Кпм 500 3,5х50 

155 Лим щраф - сампнарезујући Кпм 500 4х40 

156 Лим щраф - сампнарезујући Кпм 500 4х50 

157 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М3х30 

158 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М3х50 

159 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М4х30 

160 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М4х40 

161 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М4х60 

162 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М5х30 

163 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М5х40 

164 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 500 М5х60 

165 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 250 М6х30 

166 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 250 М6х50 

167 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 250 М8х30 

168 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 250 М8х40 

169 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 250 М8х60 

170 Шраф са навпјем на кљуш Кпм 250 М10х50 

171 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М3х30 

172 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М3х50 

173 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М4х30 

174 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М4х40 

175 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М4х60 

176 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М5х30 

177 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М5х40 

178 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 500 М5х60 

179 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 250 М6х30 

180 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 250 М6х50 

181 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 250 М8х30 

182 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 250 М8х40 

183 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 250 М8х60 

184 Шраф са навпјем за щрафцигер Кпм 250 М10х50 

185 Мауица са навпјем  Кпм 1000 М3 

186 Мауица са навпјем  Кпм 1000 М4 

187 Мауица са навпјем  Кпм 1000 М5 

188 Мауица са навпјем  Кпм 500 М6 
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189 Мауица са навпјем  Кпм 500 М8 
190 Мауица са навпјем  Кпм 200 М10 

191 Плауне за щрафпве  Кпм 1000 М4 

192 Плауне за щрафпве  Кпм 1000 М5 

193 Плауне за щрафпве  Кпм 1000 М6 

194 Плауне за щрафпве  Кпм 200 М8 

195 Плауне за щрафпве  Кпм 200 М10 

196 ПВЦ уипле за зид  М5 Кпм 200  

197 ПВЦ уипле за зид  М6 Кпм 300  

198 ПВЦ уипле за зид  М8 Кпм 300  

199 ПВЦ уипле за зид  М10 Кпм 200  

200 ПВЦ уипле за зид М12 Кпм 100  

201 Шраф за ПВЦ уипле за зид  М5 Кпм 200  

202 Шраф за ПВЦ уипле за зид  М6 Кпм 300  

203 Шраф за ПВЦ уипле за зид  М8 Кпм 300  

204 Шраф за ПВЦ уипле за зид  М10 Кпм 200  

205 Шраф за ПВЦ уипле за зид  М12 Кпм 100  

206 ПВЦ уипла за регипс М6 Кпм 150  

207 ПВЦ уипла за регипс М8 Кпм 150  

208 ПВЦ уипла за регипс М10 Кпм 150  

209 Шраф припадајући за регипс уиплу Кпм 150 6 

210 Шраф припадајући за регипс уиплу Кпм 150 8 

211 Шраф припадајући за регипс уиплу Кпм 150 10 

212 Умивапник мали 60 Кпм 5  

213 Умивапник 90 Кпм 5  

214 ВЦ щпља  Кпм 5  

215 Елекурпде за вареое ( 1,5 – 4,0мм) Кг 10  

216 Супер лепак Кпм 20  

217 Кпмплеу вијака за лавабп М8х90мм Кпм 20  

218 Сигурнпсни уермпсуау за бпјлер  Кпм 5 0-115 

219 Регулаципни уермпсуау за бпјлер  Кпм 5 0-95 

220 ПВЦ лусуер клемне  2,5 Кпм 50  

221 ПВЦ лусуер клемне  4,0 Кпм 40  

222 ПВЦ лусуер клемне  6,0 Кпм 20  

223 ПВЦ лусуер клемне  10,0 Кпм 10  

224 Керамишке клемне 2х2,5 Кпм 50  

225 Керамишке клемне  3х2,5 Кпм 50  

226 Керамишке клемне  2х4,0 Кпм 50  

227 Керамишке клемне  3х4,0 Кпм 50  

228 Угапник 30х30 Кпм 100  

229 Угапник 40х40 Кпм 100  

230 Угапник 50х50 Кпм 60  

231 Нпсаш пплице 150х150 Кпм 20  

232 Нпсаш пплице 200х200 Кпм 20  
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233 Нпсаш пплице 300х300 Кпм 10  
234 Апспрбер влаге  Кпм 10  

235 Улпжак за арпспрбер влаге  Кпм 20  

236 Дрвена уипла  6х30 Кпм 1000  

237 Дрвена уипла  6х50 или приближна  Кпм 500  

238 Дрвена уипла  8х30 Кпм 500  

239 Дрвена уипла  8х50 или приближна  Кпм 500  

240 Дрвена уипла - кекс Кпм 1000  

241 Среусувп прпуив буђи Кпм 20  

242 Шилу за дрвена врауа  Кпм 50  

243 Брава за дрвена врауа  Кпм 10  

244 Брава за АЛ врауа  Кпм 10  

245 Инуерфпнска брава за врауа  Кпм 10  

246 Ауупмау за врауа Диплпмау Кпм 5  

247 Кпмплеу щрафпва за ВЦ щпљу Кпм 20  

248 Перфприрана урака  М 50  

249 Грпмпбранска урака  Кг 50  

250 Нпсаш за грпмпбранску ураку  Кпм 25  

251 Унакрсни кпмад за грпм. Траку  Кпм 20  

252 Грла за флуп лампе  Кпм 50 Са и без суаруера  

253 Прекидаш са димерпм  300-600w Кпм 10 Алинг, Шрек, Шнајдер или заменски  

254 Шраф за дрвп звездасуи  2,5х16 Кпм 1500  

255 Шраф за дрвп звездасуи  3х20 Кпм 1500  

256 Шраф за дрвп звездасуи  3х25 Кпм 1500  

257 Шраф за дрвп звездасуи  3х30 Кпм 1500  

258 Шраф за дрвп звездасуи  3х40 Кпм 1500  

259 Шраф за дрвп звездасуи  5х30 Кпм 500  

260 Шраф за дрвп звездасуи  5х40 Кпм 500  

261 Шраф за дрвп звездасуи  5х50 Кпм 500  

262 Шраф за дрвп звездасуи  5х70 Кпм 500  

263 Шраф за дрвп звездасуи  6х30 Кпм 500  

264 Шраф за дрвп звездасуи  6х40 Кпм 500  

265 Шраф за дрвп звездасуи  6х50 Кпм 500  

266 Шраф за дрвп звездасуи  6х70 Кпм 500  

267 Шарке за плакаре  Кпм 100  

268 Рушка за намещуај са два щрафа  Кпм 100 Расппн 96мм 

269 Рушка за намещуај са два щрафа  Кпм 1пп Расппн 128мм 

270 Рушка за намещуај са два щрафа  Кпм 50 Расппн 160мм 

271 Рушица за намещуај дугмић  Кпм 150 Пешурка 

272 Шраф за рушице М4 -0,7-25 Кпм 100  

273 Шраф за рушице М4 -0,7-35 Кпм 500  

274 Шраф за рушице М4 -0,7-40 Кпм 500  

275 Ринглице за дрвена врауа  Кпм 100  

276 
 
 
 
 
 
 

276 

Кпнекупр ууикаш  Кпм 10 Са механишкпм уајмерпм 24шаса 
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277 Шуедљиве сијалице Е14  8w Кпм 10  
278 Шуедљиве сијалице Е14  11w Кпм 10  

279 Шуедљиве сијалице Е27  11w Кпм 10  

280 Шуедљиве сијалице Е27  14w Кпм 20  

281 Шуедљиве сијалице Е27  18w Кпм 30  

282 Шуедљиве сијалице Е27  23w Кпм 50  

283 Кпмпакуна флпресценуна сијалица Кпм 5 GR10q  28w  2Д 

284 Флпресценуна сијалица ПЛЦ 2 пин Кпм 10 18w 

285 Флпресценуна сијалица ПЛЦ 2 пин Кпм 10 26w 

286 Лампа за инсекуе 220V Кпм 5  

287 Лед рушна лампа  Кпм 5  

288 Ф кпнекупр сппјка  Кпм 50  

289 Ф кпнекупр  Кпм 100  

290 Ф кпнекупр мущки  Кпм 50  

291 Разделницу сплиуери за каблпвску  Кпм 20 1х2 

292 Разделницу сплиуери за каблпвску  Кпм 20 1х3 

293 Разделницу сплиуери за каблпвску  Кпм 20 1х4 

 

 

 

 

***Напомена: Све количине су оквирне и могу се мењати по потреби Наручиоца а све 

до вредности закљученог уговора. 
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7. ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

Р.Б. Назив 

производа 

Ј.м Кол. Јед. цена  

без ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-ом 
1 2 3 4 5 6 

1.  WC даске  Ком 1   

2.  Туш ручице Ком 1   

3.  Туш црево Ком 1   

4.  Држач WC папира  Ком 1   

5.  Вешалица једнострука  Ком 1   

6.  Водокотлић  Ком 1   

7.  Звоно за водокотлић  Ком 1   

8.  Магнетни пловак за водокотлић Ком 1   

9.  Ек вентил  ½    3/8   Ком 1   

10.  Шуко конектор у зид  Ком 1   

11.  Прекидач у зид  Ком 1   

12.  Аутоматски осигурач  од 10-35А Ком 1   

13.  Термостат за бојлер – за подешав. Ком 1   

14.  Термостат за бојлер сигурносни  Ком 1   

15.  Прекидач у зид за бојлер 16А Ком 1   

16.  Сијалица Е14    40W Ком 1   

17.  Сијалица Е14    60W Ком 1   

18.  Сијалица Е27   60 W Ком 1   

19.  Сијалица Е27   100 W Ком 1   

20.  Флуо цев   18w Ком 1   

21.  Флуо цев   30w Ком 1   

22.  Флуо цев   36w Ком 1   

23.  Старtери за флуо цеви     4-22W Ком 1   

24.  Старtери за флуо цеви     4-65W Ком 1   

25.  Халогена сијалица 35w 12V  Ком 1   

26.  Халогена сијалица 50w 12V Ком 1   

27.  Пригушница за флуо цеви 40w Ком 1   

28.  Трафо за халогене сијалице  Ком 1   

29.  Живине сијалице 250w Е40  Ком 1   

30.  Пригушница за живину сијалицу 250в Ком 1   

31.  Керекичко грло Е14 Ком 1   

32.  Керекичко грло Е27 Ком 1   

33.  Керекичко грло Е40 Ком 1   

34.  Коси утикач за кабел Ком 1   

35.  Равни утикач за кабел  Ком 1   

36.  Гумени куплунг утучница за кабел Ком 1   

37.  ОГ разводна кутија  Ком 1   
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38.  ОГ прекидач обичан  Ком 1   

39.  ОГ утичница шуко са керами. Улош. Ком 1   

40.  Антенски кабел 75ома м 1   

41.  Силиконски кабек 3x1,5mm м 1   

42.  Силиконски кабек 3x2,5mm м 1   

43.  Силиконска жица 2,5mm м 1   

44.  Силиконска жица 4,0mm м 1   

45.  Грло керамичко за халоген сијалице  Ком 1   

46.  Продужни кабел са пет утичница 5м Ком 1   

47.  Једноручна славина на зид  Ком 1   

48.  Кабел  2x1,5mm pp м 1   

49.  Кабел  3x1,5mm ppy м 1   

50.  Кабел  3x2,5mm ppy м 1   

51.  Кабел  5x1,5mm ppy м 1   

52.  Кабел  5x2,5mm ppy м 1   

53.  Керамичке клемне 2,5-4,0 Ком 1   

54.  ПВЦ клемне 2,5-6,0 Ком 1   

55.  ПВЦ везице од 20 до 60цм Пак. 1   

56.  ПВЦ Обујмице на ексер  Пак. 1   

57.  ПВЦ  кабел обујмице на типлу  Ком 1   

58.  Тррмостат са сондом 50-300 Ком 1   

59.  Грејач за бојлер 50-80л од 2000w Ком 1   

60.  Прирубница за бојлерски грејач Ком 1   

61.  Тоболац за прирубницу  Ком 1   

62.  Кабел папучице 2,5-4,0  Ком 1   

63.  ПОК каналице самолепљиве 15x10 Ком 1   

64.  ПОК каналице самолепљиве 25x25 Ком 1   

65.  Лед рефлектор 10w Ком 1   

66.  Лед рефлектор 20w Ком 1   

67.  Лед рефлектор 50w Ком 1   

68.  Изолир трака 1,5mmx10m ПВЦ Ком 1   

69.  Продужна утичница без кабла  Ком 1   

70.  Продужна утичница са каблом  Ком 1   

71.  Утикачи и наставци за кабловску  Ком 1   

72.  Катанац 35   Елзет Ком 1   

73.  Катанац 55   Елзет Ком 1   

74.  Бравице за металне ормане  Ком 1   

75.  Бравице за дрвене ормане  Ком 1   

76.  Брава за дрвене врата  Ком 1   

77.  Цилиндар за браву 751 Ком 1   

78.  Неонски растер 4х18w Ком 1   

79.  Туш батерија  Ком 1   

80.  Славина уградна на лвабо једноруч Ком 1   

81.  Флуо светиљка 2х18 растер  Ком 1   

82.  Флуо светиљка 2х36  растер  Ком 1   

83.  Флуо светиљка 2х36 водонепропусна  Ком 1   

84.  Флуо светиљка 1х36 водоотпорна  Ком 1   

85.  Паник лампа  -  лед сијалице Ком 1   

86.  Светиљка водо заштитна 2х18 Ком 1   

87.  Тефлон трака  Ком 1   
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88.  Гумене манџетна за WC шољу Ком 1   

89.  Бизон трака шиирока за каде  Ком 1   

90.  Лепак  момент фикс  силикон Ком 1   

91.  Силикон акрил Ком 1   

92.  Силикон санитар  Ком 1   

93.  Силикон транспарентни Ком 1   

94.  Бринокс веза ½  3/8 Ком 1   

95.  Бринокс веза ½  3/8 Ком 1   

96.  Пурпен пена у спреју са цевчицом Ком 1   

97.  Лепак+ заптивна маса  Ком 1   

98.  Антирост Л 1   

99.  Дрвофикс  момент Ком 1   

100.  Сандолин основни  Кг 1   

101.  Сандолин лак Кг 1   

102.  Нитро емаијл лак   Л 1   

103.  Основни премаз за метал  Кг 1   

104.  Разређивач нитро Л 1   

105.  Разређивач уљани  Л 1   

106.  Електричарски гипс Кг 1   

107.  Ексери ( разних димензија ) Кило 1   

108.  Фарба уљана  Кило 1   

109.  Спреј акрилни  Ком 1   

110.  Спреј нитро  Ком 1   

111.  Крпе за брисање  Кг 1   

112.  Шмиргл папир ( више димензија ) М 1   

113.  Молерски најлон  М
2 

1   

114.  Креп трака ( 20 – 50 мм ) Ком 1   

115.  ПВЦ трака лепљива ( 20 – 50 мм )  Ком 1   

116.  Фарба за зид  полуакрилна Кг 1   

117.  Фарба за зид акрилна  Кг 1   

118.  Подлога за зид  Л 1   

119.  Глет маса  Кг 1   

120.  Радијатор четке – више величина  Ком 1   

121.  Четке за фарбанје – више величина  Ком 1   

122.  Посуда за фарбу  Ком 1   

123.  Ваљак за фарбање мали  Ком 1   

124.  Ваљак за фарбање велики  Ком 1   

125.  Дршке за ваљак ( мали – велики ) Ком 1   

126.  ВД 40 спреј  Ком 1   

127.  Бургије за метал –  komplet  Ком 1   

128.  Бургије за дрво (2-12мм) Ком 1   

129.  Скалпел нож са улошцима Ком 1   

130.  Резна плоча за метал 115 Ком 1   

131.  Резна плоча за метал 230 Ком 1   

132.  Брусна плоча 115 Ком 1   

133.  Дијамантска резна плоча 115 Ком 1   

134.  Дијамантска резна плоча  230 Ком 1   

135.  Резна плоча за дрво 250 Ком 1   

136.  Алкалне батерије  Ком 1   

137.  Алкалне батерије Ком 1   
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138.  Алкалне батерије Ком 1   

139.  Алкалне батерије Ком 1   

140.  Алкалне батерије Ком 1   

141.  Алкалне батерије Ком 1   

142.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

143.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

144.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

145.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

146.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

147.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

148.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

149.  Шрафови ѕа дрво - звездасти Ком 1   

150.  Лим шраф - самонарезујући Ком 1   

151.  Лим шраф - самонарезујући Ком 1   

152.  Лим шраф - самонарезујући Ком 1   

153.  Лим шраф - самонарезујући Ком 1   

154.  Лим шраф - самонарезујући Ком 1   

155.  Лим шраф - самонарезујући Ком 1   

156.  Лим шраф - самонарезујући Ком 1   

157.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

158.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

159.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

160.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

161.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

162.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

163.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

164.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

165.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

166.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

167.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

168.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

169.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

170.  Шраф са навојем на кључ Ком 1   

171.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

172.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

173.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

174.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

175.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

176.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

177.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

178.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

179.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

180.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

181.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

182.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

183.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

184.  Шраф са навојем за шрафцигер Ком 1   

185.  Матица са навојем  Ком 1   

186.  Матица са навојем  Ком 1   

187.  Матица са навојем  Ком 1   
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188.  Матица са навојем  Ком 1   

189.  Матица са навојем  Ком 1   

190.  Матица са навојем  Ком 1   

191.  Платне за шрафове  Ком 1   

192.  Платне за шрафове  Ком 1   

193.  Платне за шрафове  Ком 1   

194.  Платне за шрафове  Ком 1   

195.  Платне за шрафове  Ком 1   

196.  ПВЦ типле за зид  М5 Ком 1   

197.  ПВЦ типле за зид  М6 Ком 1   

198.  ПВЦ типле за зид  М8 Ком 1   

199.  ПВЦ типле за зид  М10 Ком 1   

200.  ПВЦ типле за зид М12 Ком 1   

201.  Шраф за ПВЦ типле за зид  М5 Ком 1   

202.  Шраф за ПВЦ типле за зид  М6 Ком 1   

203.  Шраф за ПВЦ типле за зид  М8 Ком 1   

204.  Шраф за ПВЦ типле за зид  М10 Ком 1   

205.  Шраф за ПВЦ типле за зид  М12 Ком 1   

206.  ПВЦ типла за регипс М6 Ком 1   

207.  ПВЦ типла за регипс М8 Ком 1   

208.  ПВЦ типла за регипс М10 Ком 1   

209.  Шраф припадајући за регипс типлу Ком 1   

210.  Шраф припадајући за регипс типлу Ком 1   

211.  Шраф припадајући за регипс типлу Ком 1   

212.  Умиваоник мали 60 Ком 1   

213.  Умиваоник 90 Ком 1   

214.  ВЦ шоља  Ком 1   

215.  Електроде за варење ( 1,5 – 4,0мм) Кг 1   

216.  Супер лепак Ком 1   

217.  Комплет вијака за лавабо М8х90мм Ком 1   

218.  Сигурносни термостат за бојлер  Ком 1   

219.  Регулациони термостат за бојлер  Ком 1   

220.  ПВЦ лустер клемне  2,5 Ком 1   

221.  ПВЦ лустер клемне  4,0 Ком 1   

222.  ПВЦ лустер клемне  6,0 Ком 1   

223.  ПВЦ лустер клемне  10,0 Ком 1   

224.  Керамичке клемне 2х2,5 Ком 1   

225.  Керамичке клемне  3х2,5 Ком 1   

226.  Керамичке клемне  2х4,0 Ком 1   

227.  Керамичке клемне  3х4,0 Ком 1   

228.  Угаоник 30х30 Ком 1   

229.  Угаоник 40х40 Ком 1   

230.  Угаоник 50х50 Ком 1   

231.  Носач полице 150х150 Ком 1   

232.  Носач полице 200х200 Ком 1   

233.  Носач полице 300х300 Ком 1   

234.  Апсорбер влаге  Ком 1   

235.  Уложак за арпсорбер влаге  Ком 1   

236.  Дрвена типла  6х30 Ком 1   

237.  Дрвена типла  6х50 или приближна  Ком 1   
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238.  Дрвена типла  8х30 Ком 1   

239.  Дрвена типла  8х50 или приближна  Ком 1   

240.  Дрвена типла - кекс Ком 1   

241.  Сретство против буђи Ком 1   

242.  Шилт за дрвена врата  Ком 1   

243.  Брава за дрвена врата  Ком 1   

244.  Брава за АЛ врата  Ком 1   

245.  Интерфонска брава за врата  Ком 1   

246.  Аутомат за врата Дипломат Ком 1   

247.  Комплет шрафова за ВЦ шољу Ком 1   

248.  Перфорирана трака  М 1   

249.  Громобранска трака  Кг 1   

250.  Носач за громобранску траку  Ком 1   

251.  Унакрсни комад за гром. Траку  Ком 1   

252.  Грла за флуо лампе  Ком 1   

253.  Прекидач са димером  300-600w Ком 1   

254.  Шраф за дрво звездасти  2,5х16 Ком 1   

255.  Шраф за дрво звездасти  3х20 Ком 1   

256.  Шраф за дрво звездасти  3х25 Ком 1   

257.  Шраф за дрво звездасти  3х30 Ком 1   

258.  Шраф за дрво звездасти  3х40 Ком 1   

259.  Шраф за дрво звездасти  5х30 Ком 1   

260.  Шраф за дрво звездасти  5х40 Ком 1   

261.  Шраф за дрво звездасти  5х50 Ком 1   

262.  Шраф за дрво звездасти  5х70 Ком 1   

263.  Шраф за дрво звездасти  6х30 Ком 1   

264.  Шраф за дрво звездасти  6х40 Ком 1   

265.  Шраф за дрво звездасти  6х50 Ком 1   

266.  Шраф за дрво звездасти  6х70 Ком 1   

267.  Шарке за плакаре  Ком 1   

268.  Ручка за намештај са два шрафа  Ком 1   

269.  Ручка за намештај са два шрафа  Ком 1   

270.  Ручка за намештај са два шрафа  Ком 1   

271.  Ручица за намештај дугмић  Ком 1   

272.  Шраф за ручице М4 -0,7-25 Ком 1   

273.  Шраф за ручице М4 -0,7-35 Ком 1   

274.  Шраф за ручице М4 -0,7-40 Ком 1   

275.  Ринглице за дрвена врата  Ком 1   

276.  Конектор утикач  Ком 1   

277.  Штедљиве сијалице Е14  8w Ком 1   

278.  Штедљиве сијалице Е14  11w Ком 1   

279.  Штедљиве сијалице Е27  11w Ком 1   

280.  Штедљиве сијалице Е27  14w Ком 1   

281.  Штедљиве сијалице Е27  18w Ком 1   

282.  Штедљиве сијалице Е27  23w Ком 1   

283.  Компактна флоресцентна сијалица Ком 1   

284.  Флоресцентна сијалица ПЛЦ 2 пин Ком 1   

285.  Флоресцентна сијалица ПЛЦ 2 пин Ком 1   

286.  Лампа за инсекте 220V Ком 1   

287.  Лед ручна лампа  Ком 1   
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288.  Ф конектор спојка  Ком 1   

289.  Ф конектор  Ком 1   

290.  Ф конектор мушки  Ком 1   

291.  Разделницу сплитери за кабловску  Ком 1   

292.  Разделницу сплитери за кабловску  Ком 1   

293.  Разделницу сплитери за кабловску  Ком 1   

 УКУПНО (од 1 до 293) - -   

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
 Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, 

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

          М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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Образац бр. 4 

 

 

8. ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ године 

у поступку јавне набавке мале вредности- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН 3/15- МВ, 

износе: 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова у динарима без ПДВ-а 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Напомена:  
 Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

Датум     Pонуђач 

    М. P.  

_____________________________   ________________________________ 
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Образац бр. 5 

 

 

9. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

__________________________________________________________ (навести назив и адресу 

понуђача) 

 

Даје следећу изјаву: 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду 

 у поступку јавне набавке мале вредности ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН 3 /15- МВ 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

          Датум   Понуђач 

 

________________                        М.P.                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

. 
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Образац бр. 6 

 

 

10. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  

ЧЛ 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 

 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

 (навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац 

права интелектуалне својине у поступку јавне набавке мале вредности ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ, ЈН 3/15- МВ. 

 

 

 

 

 

          Датум   Понуђач 

 

________________                        М.P.                   __________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

. 
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Образац бр. 7 

 

 

11. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

 

 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН 3/15-МВ 

  

 

 

  

Референтни 

наручилац 

-купац 

 

Лице за контакт и 

број телефона 

 

Датум закључења 

уговора 

 

Вредност 

испоручених 

добара без ПДВ-а 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Укупна вредност 

испоручених 

добара 

без ПДВ-а 

 

 

 

 

 

          Датум  Понуђач 

 

________________                        М.P.                   __________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних 

уговора образац фотокопирати.                                           
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Образац бр. 8 

 

 

12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН 3/15-МВ 

 
Купац предметних добара: _________________________________________________ 

                                                                           (назив и адреса) 

 

Лице за контакт: __________________________________________________________ 

                                                         (име, презиме, контакт телефон) 

Овим путем потврђујем да је ____________________________________________ (навести 

назив понуђача) за наше потребе испоручио .........................................................  у уговореном 

року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте. 
      

 

 

 

 

 

          Датум  Купац 

 

________________                        М.P.                   __________________ 

 

 

 

 

Напомена: У случају више доказа образац фотокопирати.                                          

 

 

 

 

 

 

 

Датум  закључења уговора  Вредност испоручених добара 
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13. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

Закључен између: 

 

1. Дом ученика средњих школа „Бранково коло“ Епископа Висариона 3 ,Нови Сад , 

МАТИЧНИ БРОЈ 08066213, ПИБ 100277842, ТЕКУЋИ РАЧУН  БРОЈ 840-125661-

87, који се води код Управе за трезор у Новом Саду (У даљем тексту Наручилац), 

кога заступа директор  Стеван Филиповић,  

 с једне стране и 

2. __________________________________________  из _____________, улица 

_____________________________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични 

број ____________, кога заступа ________________, (у даљем тексту: Испоручилац) 

 

2а)________________________________________из _____________, улица 

___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, 

кога заступа __________________________, (члан групе понуђача, подизвођач) 

с друге стране: 

 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

- да је наручилац Одлуком бр.____________ од ______________. ,године покренуо поступак 

јавне набавке мале вредности - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за ЈН 3/15-МВ 

 

-да је испоручилац 

 доставио понуду бр.__________од____________године која се налази у прилогу овог 

уговора и његов је саставни део; 

-да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим 

захтевима из конкурсне документације; 

 

-да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама на основу понуде 

испоручиоца и одлуке о додели уговора бр.__________ од_____________године изабрао 

понуђача добара  наведених у члану 2. овог уговора. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

 Предмет овог Уговора је јавна набавка мале вредности  - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

за потребе наручиоца у свему према спецификацији датим у конкурсној документацији који 

су предмет јавне набавке наручиоца на позицији Плана јавних набавки за 2015. годину 1.1.3., 

оглашене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца 

www.dombrankovokolo.rs 

http://www.dombrankovokolo.rs/
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 3. 

            На основу прихваћене понуде бр. ____________ од __________ уговарачи утврђују да 

ће се добра испоручивати до нивоа процењене вредности јавне набавке у износу од 

1.546.667,00динара без ПДВ-а, односно у износу од 1.856.000,00 динара са ПДВ-ом, а у 

свему према  јединичним ценама без ПДВ-а из Обрасца структуре цене који чини саставни 

део овог уговора. 

Цене из понуде су фиксне, изражене у динарима и не могу се мењати.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у року од ________ дана 

од дана достављања фактуре за испоручена добра по добијању средстава из Буџета од стране 

оснивача Наручиоца. 

 Плаћање ће се извршити на текући рачун Испоручиоца  број: __________________ 

код ________________ банке. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 5. 

 Испоручилац  се обавезује да изврши испоруку добара  из члана 2. овог уговора за 

потребе наручиоца и то: 

- у свему према Техничкој спецификацији, саржаној у конкурсној документацији за 

предметну јавну набавку, и другим захтевима наручиоца из конкурсне документације за 

предметну јавну набавку. 

 

  

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

уредно потписану сопствену бланко меницу, у корист наручиоца, са овлашћењем за 

попуњавање у висини од 10% уговорене-процењене вредности без ПДВ-а, са клаузулом 

„неопозива“, „безусловна“,„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора да важи 10 дана 

дуже од истека рока важења уговора. 

Са меницом је изабрани понуђач дужан да достави: копију ОП-обрасца и картона 

депонованих потписа, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење, које мора 

бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 

5/03, „Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11).  

Уколико испоручилац у тренутку закључења уговора, не достави средство 

финансијског обезбеђења на начин и под условима из става 1. и 2. овог члана, уговор ће бити 

раскинут. 
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УГОВОРНА КАЗНА ЗБОГ КАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ  

Члан 7. 

Уколико испоручилац са којим је закључен уговор не испоручи предмет набавке у 

уговореном року, Наручилац може да тражи од испоручиоца за сваки дан закашњења да 

плати Наручиоцу износ од 0,5% од уговорене вредности без ПДВ-а, с тим да укупан износ 

уговорне казне не може прећи 10% уговорене вредности без ПДВ-а која је утврђена у 

уговору о јавној набавци. 

Наручилац има право да захтева и испуњење обавезе и уговорну казну. 

Наручилац не може захтевати уговорну казну због задоцњења ако је примио 

испуњење обавезе, а није без одлагања саопштио испоручиоцу да задржава своје право на 

уговорну казну. 

Став 1. овог члана се не примењује ако је до кашњења дошло из узрока за који 

испоручилац не одговара. 

Право наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право истог да захтева 

накнаду штете. 

 

КВАНТИТАТИВНО – КВАЛИТАТИВНА ПРИМОПРЕДАЈА 

Члан 8. 

 Квантитативно-квалитативни пријем добара се врши у месту наручиоца од стране 

овлашћеног лица истог  у присуству овлашћеног представника испоручиоца и то: 

 бројањем на основу отпремнице испоручиоца; 

 за добра у оргиналном паковању тако што се утврђује да ли је паковање неоштећено.  

 Наручилац  и испоручилац записнички ће констатовати да ли су предметна  добра 

испоручена у складу са уговором.   

У случају неодговарајућег квалитета, квантитета и рока употребе добара наручилац  и 

испоручилац записнички ће констатовати евентуалне недостатке у квалитету и року 

употребе, добра се неће преузети од стране наручиоца, а испоручилац је обавезан да исте 

замени у року. 

По завршетку квантитативно-квалитативне примопредаје уколико се утврди да су 

испоручена добра одговарајућег квалитета, овлашћено лице наручиоца оверава отпремницу 

којом потврђује да су добра примљена. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 9. 

Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица 
обе уговорне странеи траје до испоруке добара односно до реализације уговорених 
средстава. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Испоручилац је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 

о насталој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописан начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које 

могу утицати на реализацију овог уговора. 
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Члан 11. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или тумачењу 

овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у складу са 

Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не може решити на начин 

дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у 

Новом Саду. 

Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по два (2) примерка. 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ                НАРУЧИЛАЦ 

   

   

   

   

 

Напомена:Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 

јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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На основу Закона о меници ( Сл. лист СРЈ бр. 46/96) 

 

ДУЖНИК: ______________________________________________________ 

Седиште:  _______________________________________________________ 

Матични број: ___________________________________________________ 

ПИБ: ___________________________________________________________ 

Текући рачун: ___________________________________________________ 

Код банке:  ______________________________________________________ 

 

ИЗДАЈЕ  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Дом ученика средњих школа „Бранково коло“, Епископа Висариона 

3,Нови Сад 

Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „неопозива“, 

„безусловна“„на први позив наплатива“ и „без права на приговор“, серија ___________ на 

износ _____________________________ динара 

(словима:_________________________________________) на име средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла по основу уговора о јавној набавци добара 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈН 3/15-МВ, који је закључен након спроведеног поступка 

јавне набавке добара ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЈН 3/15-МВ. 

            Овлашћујемо  - Дом ученика средњих школа „Бранково коло“, Епископа 

Висариона 3,Нови Сад- да горе наведену  меницу може уновчити неопозиво, безусловно, на 

први позив, без права на приговор, без трошкова, вансудски, и преко своје банке са свих 

рачуна Дужника. 

            Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату  - плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број ____________________ и да 

поднети налог за наплату заведе у распоред  чекања у случају да на рачуну/има уопште нема 

или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

Меница мора да важи 10 дана дуже од истека рока важења уговора. 

 Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до промене 

лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 

1 (један) за Корисника.   

 

. 

 

 Датум издавања овлашћења                                 Дужник – издавалац менице 

 

М.П.     ____________________________ 

                                                                 Потпис овлашћеног лица 
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ПОПУНИТИ И НАЛЕПИТИ НА КОВЕРАТ 

ПОДНОСИЛАЦ  ПОНУДЕ (Навести пун назив и адресу понуђача) : 

 

МP ______________________ 

 

ПРИМАЛАЦ: Дом ученика средњих школа „Бранково коло“  

21000 НОВИ САД 

ул Епископа Висариона 3 , 

 

ПОНУДА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ УПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕМАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ПОРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЈН 3/15-МВ 

 -НЕ ОТВАРАТИ- 

 

Датум и сат подношења: 

[Попуњава секретаријат дома] 

Редни број подношења: 

[Попуњава секретаријат дома] 

 

 

 

 

 

  


