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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015, 
68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 5 – 
45 од 01.02.2016. године за ЈНМВ број 14 – 1/16 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 5 – 45/1 од 01.02.2016. године за ЈНМВ број 14 – 1/16, припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – технички материјал 

ЈН број 14 – 1/16 
 

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Прилог Назив прилога Страна 
1. Општи подаци о јавној набавци 3 
2. Подаци о предмету јавне набавке 3 
3. Позив за подношење понуде 4 
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 
5. Образац понуде 17 
5.а Подаци о  о подизвођачу 19 
5.б Учешће подизвођача – Изјава о учешћу подизвођача 20 
5.в Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 21 
5.1 Образац понуде са техничким спецификацијама и структуром цене 22 

6. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 67 

6.а Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о ЈН 68 

6.б Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са 
чланом 81. Закона о јавним набавкама 68 

6.1 
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и 
став 2. Закона 69 

6.2 
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и 
став 2. Закона 70 

7. Модел Уговора 71 

8. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења – изјава о 
реализацији бланко соло менице за озбиљност понуде 76 

9. Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро и 
благовремено извршење посла 76 

10. Изјава о независној понуди 77 
11. Образац трошкова припреме понуде 78 
12. Критеријум за избор најповољније понуде 78 
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Прилог број 1. 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
 Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса 
www.dzkralјevo.co.rs). 
 
 2. Врста поступка:  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015). 
 
 3. Предмет јавне набавке: 
 Предмет јавне набавке број 14 – 1/16 су добра – технички материјал. 
 

4. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 5. Не спроводи се резервисана јавна набавка 
 
 6. Не спроводи се електронска лицитација 
 
 7. Лице за контакт: 
 Оливера Черњак, 036/311 – 850. 
 Радно време: понедељак – петак у временском интервалу од 07.00 до 15.00 часова. 
 

 
Прилог број 2. 

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: 

Елетричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета (ознака 31000000), Батерије 
(ознака 31440000) и Грађевински материјали и припадајући производи (ознака 44100000). 

 
2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама 
Предмет јавне набавке мале вредност број 14 – 1/16 су добра – технички материјал 

обликована у 8 партија (целина) и то: 
 

1. Електро материјал 
2. Водоводно- грађевински материјал 
3. Машински материјал 
4. Расвета 
5. Батерије 
6. Инсталациони електро материјал 
7.  Ручни и електрични алат 
8. Материјал за грејање 
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Прилог број 3. 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
1. Наручилац 
1.1. Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса 
www.dzkralјevo.co.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са 
законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
2.1. Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015). 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
3.1. Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији: Елетричне 
машине, апарати, опрема и потрошни материјал – расвета (ознака 31000000), Батерије (ознака 
31440000) и Грађевински материјали и припадајући производи (ознака 44100000). 
 
3.2. Предмет јавне набавке мале вредност број 14 – 1/16 су добра – технички материјал. 

 
3.3. Јавна набавка обликована је у 8 партијa и то: 
1. Електро материјал 
2. Водоводно- грађевински материјал 
3. Машински материјал 
4. Расвета 
5. Батерије 
6. Инсталациони електро материјал 
7.  Ручни и електрични алат 
8. Материјал за грејање 

 
  
4. Начин преузимања конкурсне документације 
4.1. Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за јавне 
набавке и www. dzkralјevo.co.rs. 
 
 
5. Рок и начин подношења понуде 
5.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
 
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или кутија са 
понудом мора имати ознаку „Понуда за технички материјал JНМВ број 14 – 1/16 – не отварати“. На 
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полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и овлашћено лице за 
контакт. 
 
5.3. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
 
5.4. Понуду доставити на адресу Дом здравља "Краљево", улица Југ Богданова 110 Краљево, други 
спрат, служба архиве. 
 
5.5. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.02.2016. 
године, до 10 часова. 
 
5.6. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
5.7. 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. 
 
5.8. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а 
уколико то учини наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз понуду. 
 
5.9. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да 
се видно не оштете листови или печат. 
 
 
6. Време и место отварања понуда 
6.1. Јавно отварање понуда одржаће се 11.02.2016. године са почетком у 10 часова и 30 минута, на 
адреси наручиоца Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110  Краљево, сутерен – Едукативни 
центар. 
 
6.2. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
6.3. Присутни представници понуђача, након окончања поступка отварања понуда, потписују 
Записник о јавном отварању понуда  у коме се евидентира и  њихово присуство. 
 
6.4. Понуде које Наручилац буде прихватио оцењиваће се применим критеријума најниже понуђена 
цена. 
 
 
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
7.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
 
8. Лице за контакт 
8.1. Свe oстaлe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Oдсeку комерцијале и jaвних нaбaвки 
са информатиком Дома здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево, нa тeл.: 036/311 – 850. 
Особа зa кoнтaкт: Оливера Черњак. 
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Прилог број 4. 

 
 

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.  
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а понуду у целини припрема и 
подноси у складу са конкурсном документацијом. 
 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.  
1.2. Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију 
могу се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), који је понуђач на захтев 
наручиоца дужан да преведе на српски језик. 
1.3. Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача. 
1.4. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском 
језику. 
 
 
2. Обавезна садржина понуде 
2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће обрасце: 
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са техничким спецификацијама и 

структуром цене (образац 5 и 5.1 у конкурсној документацији); 
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач 

делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац 5.а у конкурсној документацији) и 
попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији); 

 3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој 
понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац 5.в у конкурсној документацији);  

4) доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству 
како се доказује испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона (образац 6. у конкурсној 
документацији); 

5) Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл. 
76. Закона о јавним набавкама (образац 6.1 у конкурсној документацији) 

6) Изјава подизвођача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл. 
76. Закона о јавним набавкама, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава 
подизвођачу (образац 6.2 у конкурсној документацији) 

7) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац 7. у конкурсној документацији); 
8) средства финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду (тражено конкурсном 

документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, под тачком 19.); 
9) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац 10. у 

конкурсној документацији) 
10) Уколико се даје понуда добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење 

о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије 
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3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
3.1. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације, 
као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији. 
 
3.2. Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све обрасце 
који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим у случају када је на самом обрасцу 
дефинисано другачије. 
 
3.3. Понуда, односно образац понуде и други обрасци предвиђени конкурсном документацијом 
морају бити јасни и недвосмислени, као и оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
 
3.4. Обрасце дате у конкурсној докуменатцији, односно подаци који морају бити њихов саставни 
део, понуђач попуњава електронски или читко, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и печатом оверава. 
 
3.5. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани 
(или парафирани) од стране овлашћеног лица. 
 
3.6. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не 
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да 
се видно не оштете листови или печат. 
 
3.7. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3. 
Закона о јавним набавкама. 
 
3.8. Неблаговремене понуде се неће разматрати. 
 
3.9. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене. 
 
 
4.Овлашћење за потписивање 
4.1. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу 
из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне 
документације. 
 
4.2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача  може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  попуњавати и печатом 
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, с тим што исто мора бити прецизирано у 
споразуму којим се понуђачи из групе међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а која чини 
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
 
 
5. Партије 
5.1. Понуђач је дужан у Обрасцу понуде (образац 5. у конкурсној документацији, тачка 3.) назначи да 
ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач да 
понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 
5.2. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку 
за све партије. 
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5.3. Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор. 
 
5.4. Прилог број 5.1 може се доставити само за партије у којима понуђачи учествују. 
 
 
6. Понуда са варијантама 
6.1. Понуде са варијантама нису дозвољене.   
 
 
7. Измене, допуне и опозив понуде 
7.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
 
7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 
доставља.  
 
7.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Југ Богданова 110 Краљево, други 
спрат, служба архиве, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16 - не отварати ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16 - не отварати ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16 - не отварати”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16 - не 
отварати”. 
 
7.4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 
7.5. 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. 
 
7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 
8. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач 
8.1. 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 понуди 
(обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
9. Подизвођач 
9.1. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 
- у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача; 
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац 5.а у конкурсној 

документацији); 
-  попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији); 
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члановаа 75. и 76. Закона на начин 

предвиђен у делу под 6.а. у конкурсној документацији; 



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 9 oд 78 

 

- изјава подизвођача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл. 
76. ст. 2.  Закона о јавним набавкама (образац 6.2 у конкурсној документацији). 

 
9.2. Понуђач је у обавези и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
 
9.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
9.4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
9.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције.  
 
9.6. 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. 
 
9.7. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за 
део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
 
9.8. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 
подизвођача. 
 
 
10. Заједничка понуда 
10.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној 
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди. 
 
10.2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац 
"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац 5.в у конкурсној документацији) 
и доставити доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона на начин предвиђен у делу под 
6.б. у конкурсној документацији. 
 
10.3. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 4. у оквиру Прилог 
број 4. Упутство понуђачима како да сачине понуду. 
 
10.4. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa 
нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи oбaвeзнo сaдржи:  
1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe 
зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
10.5. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности од 
којих зависи исправност понуде 
 
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање до 30 дана од дана испостављања фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
11.2. Захтев у погледу рока испоруке 
Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац. 
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова. 
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије 
магацина. 
 
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
 
12.2. Образац структуре цене (образац 9 у конкурсној документацији) понуђачи попуњавају у складу 
са упутством датим у конкурсној документацији. 
 
12.3. У случају да понуђач даје попуст на понуђену вредност, мора навести овај попуст у понуди и 
урачунати га у коначну вредност понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је вредност са 
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања. 
 
12.4. У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, као и сви трошкови које је 
понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, 
транспортом, истоваром и испоруком. 
 
12.5. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од 
стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у 
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника од 
најмање два произвођача. 
 
12.6. 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. 
 
 
13. Начин означавања поверљивих података у понуди 
13.1. Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној 
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или 
касније (сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама). 
 
13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 
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означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
 
13.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен 
уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 
13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.  
 
13.5. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 
 
13.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
13.7. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
 
13.8. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће 
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, тако што ће његов заступник изнад ознаке 
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. 
 
13.9. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће 
понуду у целини одбити. 
 
 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
14.1. Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки 
oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, као и објављивањем од 
стране наручиоца на Порталу јавних набавки, сходно члану 20. Закона о јавним набавкама.  
 
14.2. 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 понуда сходно члану 63. Закона о јавним набавкама. 
 
14.3. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници www.dzkralјevo.co.rs. 
 
14.4. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације - јавна набавка добара – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16“ на неки 
од следећих начина:  

- путем поште на адресу Југ Богданова 110, Краљево 
- путем факса на број 036/311 – 850 
- путем електронске поште на адресу olivera.cernjak@dzkraljevo.co.rs 

 
14.5. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
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14.6. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
 
14.7. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 
 
 
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 
вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача (сходно члану 93. Закона о 
јавним набавкама) 
15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.  
 
15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 
15.3. Нaручилaц нe мoжe дa зaхтeвa, дoзвoли или пoнуди прoмeну eлeмeнaтa пoнудe кojи су oд 
знaчaja зa примeну критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo прoмeну кojoм би сe пoнудa кoja je 
нeoдгoвaрajућa или нeприхвaтљивa учинилa oдгoвaрajућoм, oднoснo прихвaтљивoм, oсим aкo 
другaчиje нe прoизлaзи из прирoдe пoступкa jaвнe нaбaвкe.  
 
15.4. Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних 
приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.  
 
15.5. У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.  
 
15.6. Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду 
oдбити кao нeодговарајућу.  
 
 
16. Критеријум за избор најповољније понуде 
16.1. У предметном поступку јавне набавке добара – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16, 
критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена. 
 
16.2. У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са 
идентичном ценом, предност ће имати она понуда која је прва достављена на адресу наручиоца. 
 
 
17.Обавештење о накнади за коришћење патената 
17.1. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
18.Негативне референце 
18.1. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 
18.2. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 13 oд 78 

 

исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда.  
 
18.3. Доказ може бити:  
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавезе у 

ранијим поступцима јавне набавке или по закљученим уговорима о јавним набавкама.  
 
18.4. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу.  
 
18.5. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан.  
 
 
19. Средства финансијског обезбеђења 
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси менице на начин предвиђен у конкурсној 
документацији. 
 

19.1.Меница за озбиљност понуде у висини од 5% без ПДВ – а од понуђене цене, ради заштите 
наручиоца од ризика од повлачења поднете понуде од стране понуђача, или одустанка од 
евентуалног закључења уговора. 
 

19.1.1. Рок важења менице једнак је року важења понуде. 
 
19.1.2. Меница се доставља уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
19.1.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених 
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са конкурсном 
документацијом. 
 
19.1.4. Наручилац задржава меницу до истека рока важења понуде. 
 
19.1.5. У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну 
регистровану бланко соло меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије. 
 
19.1.6. Наручилац ће уновчити регистровану бланко соло меницу дату уз понуду у следећим 
случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о 
јавној набавци; 
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- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима 
из конкурсне документације; 
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за повраћај авансног плаћања у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 

 
19.2. Обезбеђење за добро извршење посла 
19.2.1.Регистровану меницу за добро извршење посла понуђач предаје наручиоцу истовремено 
са закључивањем уговора. 
 
19.2.2. Рок важења менице из става 1. овог члана је 10 дана дужи од дана истека рока важења 
уговора, односно рока за коначно извршење уговорне обавезе и издаје се у висини од највише 
10% од вредности уговора без ПДВ – а. 
 
19.2.3. Понуђач уз ову меницу доставља и копије картона са депонованим потписима 
овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са 
конкурсном документацијом. 
 
19.2.4. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама на свом меморандуму где је 
неопходно да наведе да ће доставити регистровану бланко соло меницу за добро извршење 
посла, менично овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ – а и 
картон депонованих потписа уколико дође до потписивања уговора о јавној набавци са 
изабраним понуђачем. 

 
19.2.5. Инструменти финансијског обезбеђења морају бити безусловни, без приговора и плативи 
на први позив. 
 
 

НАПОМЕНА: 
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз 
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке. 
Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница 
мора се продужити. 
 
 
20. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 
аутономије  или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и 
сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци  
20.1. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 
рада и сл. се могу добити код следећих институција: 
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs 
2. Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/  
3. Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs 
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - www.minrzs.gov.rs 
5. Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs 
6. Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине -  www.merz.gov.rs 
 
 
21.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
21.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. 
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22. Одбијање понуда и обустава поступка 
22.1. Само благовремено поднета понуда биће јавно отворена и узета у разматрање. Неблаговремено 
уручена понуда биће враћене неотворена са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
22.2. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене. 
 
22.3. Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиву понуду. 
 
22.4. Наручилац може обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор 
најповољнијих понуда, а задржава право да одустане од закључења уговора у било којој фази 
поступка из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у моменту покретања 
поступка. 
 
 
23.Захтев за заштиту права 
23.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одрадбама Закона о јавним набавкама. 
 
23.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  
 
23.3. 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 понуде, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом  63. став 2. Закона указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није уклонио. 
 
23.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
23.4. Рок наведен у претходном ставу се не примењује, ако подносилац захтева или са њим повезано 
лице није учествовало у поступку предметне јавне набавке. 
 
23.5. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка 
предметне јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
23.6. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, 
или поштом препоручено са повратницом.  
 
23.7 Копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
23.8. 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 члана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
 
23.9. 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. 
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23.10. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, 
позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком и бројем набавке на 
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
 
23.11. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права.  
 
23.12. Сходно чл. 150. став 2. до 3. захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако 
Републичка комисија за заштиту права или одговорно лице на предлог наручиоца не одлучи 
другачије. 
 
 
24. Рок за закључење уговора 
24.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
24.2. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о 
јавној набавци сходно чл. 112. Закона о јавним набавкама. 
 
24.3. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана 
од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави 
уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
 
 
25.Наручилац задржава право да: 
- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање 
понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне 
документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама). 
- одустане од вршења избора ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне 
документације или ако престане потреба за предметном набавком. 
 
 
26. Одустајање од закључења уговора о јавној набавци 
26.1. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор приступиће се заључивању уговора са 
првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
27.Увид у документацију 
27.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети 
писани захтев наручиоцу.  
 
27.2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног 
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
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Прилог број 5. 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16, за коју 
је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца, дана 01.02.2016. године 
 
 

Општи подаци о понуђачу 
 
Назив понуђача: 
___________________________________________________ 
Адреса понуђача  (улица, општина, град): 
___________________________________________________ 
Матични број понуђача: 
___________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) 
___________________________________________________ 
Име и презиме законских заступника 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
Име особе одговорне за потписивање уговора 
___________________________________________________ 
Име особе за контакт: 
___________________________________________________ 
Електронска адреса понуђача (е-маил): 
___________________________________________________ 
Телефон: 
___________________________________________________ 
Телефакс: 
___________________________________________________ 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
___________________________________________________ 
 
 
2) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в)) 
 
а) самостално 
 
б) са подизвођачем: 
1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
[навести назив и седиште свих подизвођача] 
 
в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 
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3) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а) или б)) 
 
а) за целокупну набавку 
 
б) за партије _________________________________________ 
 
 
 
4)   Плаћање до 30 дана од дана испостављања фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. 
 
 
 
5) Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац. 

 
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова. 

 
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије 
магацина. 

 
 
 
6)  Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда). 
 
 
 
 
 
место .................     М. П.     потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Прилог број 5.а 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 
Назив подизвођача: 
___________________________________________________ 
Адреса подизвођача (улица, општина, град): 
___________________________________________________ 
Матични број подизвођача: 
___________________________________________________ 
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): 
___________________________________________________ 
Име особе за контакт: 
___________________________________________________ 
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач 
___________________________________________________ 
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 
___________________________________________________ 
Електронска адреса подизвођача (е-маил): 
___________________________________________________ 
Телефон/Факс: 
___________________________________________________ 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
___________________________________________________ 
 
 
датум: 
место:       М.П.     потпис овлашћеног лица 
 
 
 
Напомена:  
Образац 5.a „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем. 
 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за 
сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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Прилог број 5.б 

 
 
 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 

Поводом позива за подношење понуде за јавну набавку добара – технички материјал JНМВ број 14 – 
1/16, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и 
интернет страници наручиоца, дана 01.02.2016. године, изјављујем да наступам са подизвођачем/ 
подизвођачима и у наставку наводимо његово/њихово учешће по вредности: 
- у понуди подизвођач _________________________________________________________ 

(навести назив подизвођача) 
у укупној вредности понуде учествује на следећи начин – ___________________________, 
што износи _______% вредности понуде. 
 
 
 
 
 
датум: 
место:       М.П.     потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
Напомена: 
-  Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачима, у супротном исту не 

треба попуњавати, потписивати ни оверавати 
-  У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у довољном броју примерака. 
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Прилог број 5.в 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК 
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
___________________________________________________ 
Адреса понуђача (улица, општина, град): 
___________________________________________________ 
Матични број понуђача: 
___________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
___________________________________________________ 
Име особе за контакт: 
___________________________________________________ 
Електронска адреса понуђача (е-маил): 
___________________________________________________ 
Телефон/Факс: 
___________________________________________________ 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
___________________________________________________ 
 
 
 
датум: 
место:       М.П.     потпис овлашћеног лица 
 
 
 
Напомена:  
Образац 5.в „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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Прилог бр 5.1 
 
 
 
 

              ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА И СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
     
 
 
 
ПАРТИЈА 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 
 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена Стопа 

ПДВ – а 
Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Бакарна шина за аут. осигураче РСТ m' 1      
2 Бакарна шина за сабирницу ,,О" и ,,З" m' 1      
3 Бакарни чешаљ за аутоматске осигураче m' 1      
4 Бродска светиљка kom 1      
5 Буксне челицне 2.5 мм2 kom 1      
6 Чаура за прелаз Аl/СU 4мм kom 1      
7 Црево за пнеуматско  8/ 6 мм m' 1      
8 Дугме са опругом за ТА kom 1      
9 Дугме за регулациони термостат kom 1      

10 Двострука хориз.кер. Прикљ. kom 1      
11 Филтер сушач од 20 грама kom 1      
12 Фреон Р 22(боца) kom 1      
13 Фреон Р 407 (боца) kom 1      
14 Фреон Р134(боца) kom 1      
15 Фреон Р404(боца) kom 1      
16 Гребенасти прекидач 20А застита ИП65 kom 1      
17 Грејач (цевни) 1000W за ТА пећ kom 1      
18 Грејач (цевни) 1166 W за ТА пећ kom 1      
19 Грејач (цевни) 1333 W за ТА пећ kom 1      
20 Грејач (цевни) 833W за ТА пећ kom 1      
21 Грејач (спирални) 1000W за ТА пећ kom 1      
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22 Грејач (спирални) 1333Wза ТА пећ kom 1      
23 Грејач (спирални) 833W за ТА пећ kom 1      
24 Грејац 2000W за проточни бојлер  Магнором kom 1      
25 Грејач цевасти 4000W 220В kom 1      
26 Грејач за кварцну пећ 50цм. kom 1      
27 Грејач(цевни)2000W kom 1      
28 Грејна плоча Ø110 мм kom 1      
29 Грејна плоча Ø145 мм kom 1      
30 Грејна плоча Ø180 мм kom 1      
31 Грејна плоча Ø220 мм kom 1      
32 Грејна плоча Ø80 мм kom 1      
33 Грло лустер Е-14 kom 1      
34 Грло лустер Е-27 kom 1      
35 Грло за халогену сијалицу 22.8В 50W ГY6.35 kom 1      
36 Хилзна за П/Ф кабал 1.5мм2 kom 1      
37 Хилзна за П/Ф кабал 10мм2 kom 1      
38 Хилзна за П/Ф кабал 16мм2 kom 1      
39 Хилзна за П/Ф кабал 2.5мм2 kom 1      
40 Хилзна за П/Ф кабал 25мм2 kom 1      
41 Хилзна за П/Ф кабал 35мм2 kom 1      
42 Хилзна за П/Ф кабал 4мм2 kom 1      
43 Хилзна за П/Ф кабал 6мм2 kom 1      
44 Индукциона лампица за бојлер kom 1      
45 Изолир трака 20м kom 1      
46 Кабал продужни  (6Г+прекидач) 5м kom 1      
47 Капиларни термостат ЕГО 50-320 kom 1      
48 Керамицка редна клема 10мм2 kom 1      
49 Керамицка редна клема 16мм2 kom 1      
50 Керамицка редна клема 2.5мм2 kom 1      
51 Керамицка редна клема 4мм2 kom 1      
52 Керамицка редна клема 6мм2 kom 1      
53 Клема крајна за шину ВС kom 1      
54 Клема ВС 10мм2 kom 1      
55 Клема ВС 25мм2 kom 1      



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 24 oд 78 

 

56 Клема ВС 6мм2 kom 1      
57 Клеме крокодил 16мм2 m' 1      
58 Клеме крокодил 25мм2 m' 1      
59 Клеме редне 2.5мм2 kom 1      
60 Клеме ВС 2.5-4 мм2 kom 1      
61 Клеме ВС 6 мм2 kom 1      
62 Клима уређај 12БТУ са носачима kom 1      
63 Компресор Данфос ФР 8.5Б kom 1      
64 Компресор Данфос СЦ-12Б kom 1      
65 Компресор за фризидере 100 W kom 1      
66 Кондензатор 80 µf 250V kom 1      
67 Кондезатор 30 µf 400 V kom 1      
68 Кондезатор 35µf за климу kom 1      
69 Кондезатор 35µf/250V kom 1      
70 Кондезатор 40µf за климу kom 1      
71 Контакти за склопку ЦН 16 - главни kom 1      
72 Контакти за склопку ЦН 25 - главни kom 1      
73 Контактор ЦН 20 230V kom 1      
74 Контактор ЦН 25 230V kom 1      
75 Контактор ЦН16 230V kom 1      
76 Контактор К 16 230V kom 1      
77 Контактор К 22 230V kom 1      
78 Контактор К 25 230V kom 1      
79 Контактор К 30 230V kom 1      
80 Контактор К 40 230V kom 1      
81 Контактор К 45 230V kom 1      
82 Криви термометар 0-200°C kom 1      
83 Лепак супер kom 1      
84 Осигурач  аутоматски 16 А kom 1      
85 Осигурач  аутоматски 20 А kom 1      
86 Осигурач  аутоматски 25 А kom 1      
87 Осигурач  аутоматски 35 А kom 1      
88 Осигурач аутоматски 10 А kom 1      
89 Осигурач аутоматски 32 А kom 1      
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90 Осигурач аутоматски 32 А везани 3/1 kom 1      
91 Осигурач аутоматски 40 А kom 1      
92 Осигурач ножасти  25 А НХ-О kom 1      
93 Осигурач ножасти  НВОО 160А kom 1      
94 Осигурач ножасти  НВОО 2-160А kom 1      
95 Осигурач ножасти  НВОО 25А kom 1      
96 Осигурач ножасти  НВОО 50А kom 1      
97 Осигурач ножасти  НВОО 63А kom 1      
98 Осигурач стаклени 5x20 брзи 0,125-10А kom 1      
99 Осигурач стаклени 5X20 Ф1А kom 1      

100 Осигурач стаклени 5x20 Ф2А kom 1      
101 Осигурач стаклени 5x20 Ф3,15А kom 1      
102 Осигурач стаклени 5x20 Ф4А kom 1      
103 Осигурач стаклени 5x20 Ф6,3А kom 1      
104 Осигурач стаклени 5x20 троми 0,16-10А kom 1      
105 Осигурач стаклени 6x32 брзи 0,16-10А kom 1      
106 Осигурач стаклени 6x32 троми 0,2-10А kom 1      
107 Осигурац стаклени Ф 10А 5x20 kom 1      
108 Осигурац стаклени Ф 250mА 50x20 kom 1      
109 Осигурац стаклени Ф 500mА 50x20 kom 1      
110 Осигурач топљиви уметак Д ИИ 6-25 А kom 1      
111 Осигурач топљиви уметак Д3 36А kom 1      
112 Осигурач топљиви уметак Д3 50А kom 1      
113 Осигурач топљиви уметак ДИИ 6-25А kom 1      
114 Осигурач топљиви уметак ДИИИ 35-63А kom 1      
115 Осигурач топљиви уметак ДО1 2-16А kom 1      
116 Осигурач топљиви уметак ДО2  20-63А kom 1      
117 Осигурач за спољну расвету 16А ФРА16А kom 1      
118 Осигурач-топљиви уметак 10 А kom 1      
119 Осигурач-топљиви уметак 16 А kom 1      
120 Осигурач-топљиви уметак 20 А kom 1      
121 Осигурач-топљиви уметак 25 А kom 1      
122 Осигурач-топљиви уметак 35 А kom 1      
123 Осигурач-топљиви уметак 50А kom 1      



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 26 oд 78 

 

124 Осигурач-топљиви уметак 63А kom 1      
125 Осигурач-топљиви уметак 6-63А kom 1      
126 Осигурач-топљиви уметак 6А kom 1      
127 Осигурач-топљиви уметак Д2 6-63А kom 1      
128 Постоље осигурача НХ00 kom 1      
129 Потпоре за сабирницу ,,О" и ,,З" kom 1      
130 Прекидач 0/1 у ,,С" изведби за на зид kom 1      
131 Прекидач 1-0-2 16А за промену фаза kom 1      
132 Прекидач гребенасти  2Г-10(0-1) kom 1      
133 Прекидач гребенасти  2Г-25(0-1) kom 1      
134 Прекидач гребенасти  4Г-10(0-1) kom 1      
135 Прекидач гребенасти  4Г-25(0-1) kom 1      
136 Прекидач гребенасти  4Г-25(1-0-2) kom 1      
137 Прекидач гребенасти  63А(0-1) kom 1      
138 Прекидач гребенасти 2Г-16 (1-0-2) kom 1      
139 Прекидач гребенасти 4Г -16 (1-0-2) kom 1      
140 Прекидач гребенасти 4Г-16( 0-1) kom 1      
141 Прекидач једнополни ОФФ-ОН 250V/10А kom 1      
142 Прекидач међугајтански kom 1      
143 Прекидач наизменичнии kom 1      
144 Прекидач обични kom 1      
145 Прекидач обични ОГ kom 1      
146 Прекидач ОФ-ОН 250V/10А Wипп П412 једнополни kom 1      
147 Прекидач ОФ-ОН 250V/16А Wипп П521 двополни kom 1      
148 Прекидач серијски kom 1      
149 Прекидач шпорета 3+0 kom 1      
150 Прекидач шпорета 4+0 kom 1      
151 Прекидач шпорета 6+0 kom 1      
152 Прекидач унакрсни kom 1      
153 Прикључница монофазна kom 1      
154 Прикључница монофазна дупла kom 1      
155 Прикључница монофазна ОГ 220В kom 1      
156 Прикљуцница монофазна водоотпорна ИП65 kom 1      
157 Прикључница телефонска kom 1      
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158 Прикључница трофазна kom 1      
159 Прикључница трофазна водоотпорна ИП 65 kom 1      
160 Прикључнице монофазне ОГ 230V kom 1      
161 Пркључница трофазна ОГ 380V kom 1      
162 Продужни кабал 3x2.5мм2 ГГЈ од 25м kom 1      
163 Просторни термостат кп-61 kom 1      
164 Пуњач за батерију 9V kom 1      
165 Разводна кутија самогасива ОГ kom 1      
166 Редна стезаљка ВС 10мм2 kom 1      
167 Редна стезаљка ВС 16мм2 kom 1      
168 Редна стезаљка ВС 35мм2 kom 1      
169 Редна стезаљка ВС 4мм2 kom 1      
170 Редна стезаљка ВС 6мм2 kom 1      
171 Редна стезаљка ВС клема 35мм2 kom 1      
172 Редна стезаљка ВС клема 50мм2 kom 1      
173 Редна стезаљка ВС-клема 2,5мм2 kom 1      
174 Рефлектор метал халогени 150W kom 1      

175 
Регулатор температуре електронски од-20до+30 са 
сондом kom 1 

     

176 Шина за аутоматске осигураче(1м) kom 1      
177 Шкаро клема 16мм2 kom 1      
178 Шкаро клема 25мм2 kom 1      
179 Склопка ,,ИСКРА" КН 30 kom 1      
180 Склопка АФ-16- 30-10-13 АББ kom 1      
181 Склопка ЦН 16 220V kom 1      
182 Склопка ЦН 20 220V kom 1      
183 Склопка ЦН 25 220V kom 1      
184 Склопка ЦН 40 В 220V kom 1      
185 Склопка ЦН 45 220V kom 1      
186 Склопка ФИД 100/0.5А kom 1      
187 Склопка ФИД 100А/0.03 Мерин Герин 23056 kom 1      
188 Склопка ФИД 25/0,03А kom 1      
189 Склопка ФИД 40/0,5А kom 1      
190 Склопка ФИД 40/0.03А kom 1      
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191 Склопка ФИД 63/0,5А kom 1      
192 Склопка К 16 220V (за надградњу) kom 1      
193 Склопка К 22 220V kom 1      
194 Склопка К 25 220V kom 1      
195 Склопка К 30 220V kom 1      
196 Склопка К 40 220V kom 1      
197 Склопка К 60 220V kom 1      
198 Склопка тлацна  4-6 бара kom 1      
199 Склопка тлачна 4-11 бар kom 1      
200 Склопка тлачна 5-8 барa kom 1      
201 Спреј контакт 60 kom 1      
202 Спреј контакт 61 kom 1      
203 Спреј WD40 kom 1      
204 Стопица 16мм/Ø8 kom 1      
205 Стопица 25мм/Ø8 kom 1      
206 Стопица Аl 70 мм2 kom 1      
207 Стопица Аl/CU 70/12 kom 1      
208 Стопица CU 120/10 kom 1      
209 Стопица CU 185/10 kom 1      
210 Стопица П-6мм2 kom 1      
211 Стопице 35мм2 (за пресовање)Ø8 kom 1      
212 Стопице 50мм2(за пресовање)Ø8 kom 1      
213 Стопице за пресовање 10/6 CU kom 1      
214 Стопице за пресовање 10/8 CU kom 1      
215 Стопице за пресовање 16/6 CU kom 1      
216 Стопице за пресовање 16/8 CU kom 1      
217 Стопице за пресовање 25/6 CU kom 1      
218 Стопице за пресовање 25/8 CU kom 1      
219 Стопице за пресовање 35/6 CU kom 1      
220 Стопице за пресовање 35/8 CU kom 1      
221 Стопице за пресовање 50/10 CU kom 1      
222 Стопице за пресовање 50/8 CU kom 1      
223 Стопице за пресовање 7/10 CU kom 1      
224 Шухо утикач монофазни-гумени kom 1      
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225 Тајмер дигитални ЕТИ СХТ-1 230В kom 1      
226 Тастер  прекидач 0/1 kom 1      
227 Тастер црвени стоп са радним и мирним контактом kom 1      
228 Тастер за звоно kom 1      
229 Тастери  печурка kom 1      
230 Тастери  Т01-0 kom 1      
231 Тастери  Т02-0 kom 1      
232 Термофит-термобузир Ø3 m' 1      
233 Термофит-термобузир Ø4 m' 1      
234 Термофит-термобужир Ø5 m' 1      
235 Термофит-термобузир Ø6 m' 1      
236 Термофит-термобузир Ø8 m' 1      

237 
Термометар дигитални са сондом за очитавање 
температуре од -50°C до 70°C kom 1 

     

238 Термостат регулациони 10-85° C kom 1      
239 Термостат регулациони са сондом 0-200°C kom 1      
240 Термостат сигурносни  за ТА-пећ kom 1      
241 Термостат собни за ТА пећ kom 1      
242 Термостат за проточни бојлер kom 1      
243 Термостат за ТА-пећ радни kom 1      
244 Термостат за замрзивач kom 1      
245 Термостат заштитни 0-300º C kom 1      

246 
Термостати за стерилизаторе регулац. Са пред-
прекидачем  0-220ºC Т150 kom 1 

     

247 
Термостати за стерилизаторе регулац. Са пред-
прекидачем  0-45ºC т6 85 kom 1 

     

248 
Термостати за стерилизаторе регулац. Са пред-
прекидацем  50-350ºC Т150 kom 1 

     

249 
Термостати за стерилизаторе регулац. Са пред-
прекидацем 0-90ºC Т85 kom 1 

     

250 Термостати за велики бојлер  заштитни kom 1      
251 Термостати за велики бојлер регулациони kom 1      
252 Торусни трансформатор kom 1      
253 Трака бандаж(за инсталацију клима уређаја) kom 1      
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254 Трака за уземљење 20x3мм m' 1      
255 Трака за уземљење 25x4мм m' 1      
256 Утичница монофазна преносна гумена 220 V kom 1      
257 Утикач банана УБ-1-0 kom 1      
258 Утикач монофазни 220V kom 1      
259 Утикач монофазни преносни гумени 220V kom 1      
260 Утикач трофазни 380V kom 1      
261 Вентилатори ТА-пећи(леви-десни) kom 1      
262 Звоно бежично kom 1      
263 Звоно бежично-електрично kom 1      
264 Звоно електрично kom 1      
265 Звоно са даљинским управљањем kom 1      
266 Звоно за на шину аутоматско kom 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
 
 
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
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ПАРТИЈА 2 – ВОДОВОДНО- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена Стопа 

ПДВ – а
Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Анти-корозивно сретство lit 1      
2 Арматура за водокотлић ,,Крушик" или одговарајуће kom 1      
3 Арматура-звоно за wс котлић ,,Симил" или одговарајуће kom 1      
4 Армирачка плетена арматура m2 1      
5 Армирачко гвожђе-разно kg 1      
6 Балтик гума за WС шољу kom 1      
7 Батерија једноручна-туш kom 1      
8 Батерија са две цеви 0088Т kom 1      
9 Бела перива (боја за зидове) 5/1 kg 1      

10 Бели цемент kg 1      
11 Битулит kg 1      
12 Битумен kg 1      
13 Бојлер 10л kom 1      
14 Бојлер 50 лит. kom 1      
15 Бринокс црево , холендер 3/4" kom 1      
16 Бринокс црево 1/2" на 1/2" 400-500мм kom 1      
17 Бринокс црево 3/8" на 1/2" 400-500мм kom 1      
18 Бринокс црево 3/8" на 3/8" 400-500мм kom 1      
19 Брусни папир на платну 180 m' 1      
20 Цемент kg 1      
21 Четка крива kom 1      
22 Четка тапер kom 1      
23 Четка угаона за телескоп kom 1      
24 Четке-разне-70мм kom 1      
25 Цев Ø 125/1000мм kom 1      
26 Цев Ø 125/250мм kom 1      
27 Цев Ø 125/500мм kom 1      
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28 Цев Ø100/2000мм kom 1      
29 Цев поцинкована 1" 6м kom 1      
30 Цев поцинкована 1/2" 6 м kom 1      
31 Цев поцинкована 3/4" 6м m' 1      
32 Цев поцинкована 5/4" 6м kg 1      
33 Цев ПВЦ Ø 40/250мм kom 1      
34 Цев ПВЦ Ø 40/500мм kom 1      
35 Цев ПВЦ Ø100/1000мм m' 1      
36 Цев ПВЦ Ø100/250мм kom 1      
37 Цев ПВЦ Ø100/500мм kom 1      
38 Цев ПВЦ Ø20мм m' 1      
39 Цев ПВЦ Ø25мм m' 1      
40 Цев ПВЦ Ø32мм m' 1      
41 Цев ПВЦ Ø40мм m' 1      
42 Цев ПВЦ Ø50/1000мм kom 1      
43 Цев пвц Ø50/250мм kom 1      
44 Цев пвц Ø50/500мм kom 1      
45 Цев ПВЦ Ø70/1000мм kom 1      
46 Цев ПВЦ Ø70/250мм kom 1      
47 Цев ПВЦ Ø70/500мм kom 1      
48 Цев за казанче kom 1      
49 Цигла пуна-гитер kom 1      
50 Цреп kom 1      
51 Црево поливање 3/4 m' 1      
52 Црево ПВЦ Ø10мм m' 1      
53 Црево ПВЦ Окитен 1"  10 бара m' 1      
54 Црево ПВЦ Окитен 1/2"  10 бара m' 1      
55 Црево ПВЦ Окитен 3/4" 10 бара m' 1      
56 Црево ПВЦ Окитен 6/4"  10 бара m' 1      
57 Црево за поливање 1/2" m' 1      
58 Црево за веш-машину-доводно kom 1      
59 Чучавац лимени kom 1      
60 Даска 5cm.(фосна) m3 1      
61 Даска за WC-шољу kom 1      
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62 Дихтунг гума Ø 100мм kom 1      
63 Дихтунг гумени Ø 80мм kom 1      
64 Додатак-наставак за WC-шољу kom 1      
65 Дозатор за течни сапун kom 1      
66 Држач цеви Ø20,25,32,40мм. kom 1      
67 Држач цеви од 1/2" (шелна) kom 1      
68 Држач убруса ПВЦ kom 1      
69 Држач за пешкир kom 1      
70 Држач за сапун kom 1      
71 Држач за тоалет папир(ролне) kom 1      
72 Држач за убрусе(ролне) kom 1      
73 Дупли нипли 3/8" kom 1      
74 Дупли нипли никлован 3/4" kom 1      
75 Дупли нипли никловани 1/2" kom 1      
76 Дупли нипли поцинкован 1" kom 1      
77 Дупли нипли поцинкован 1/2" kom 1      
78 Дупли нипли поцинкован 3/4" kom 1      
79 Дупли нипли поцинкован 5/4" kom 1      
80 Дупли нипли поцинкован 6/4" kom 1      

81 Двокомпонентна маса за хидроизолацију 
garnitu

ra 1 
     

82 Ексери 3 kg 1      
83 Ексери 4 kg 1      
84 Ексери разни грађевински kg 1      
85 ЕК-вентил 1/2" kom 1      
86 ЕК-вентил 1/2"-3/8" kom 1      
87 Етажер kom 1      
88 Фарба основна kom 1      
89 Фарба радијаторска kom 1      
90 Фарбе разне на нитро бази kg 1      
91 Фарбе разне на уљаној бази kg 1      
92 Фарбе разне на воденој бази kg 1      
93 Фарбе у спреју разне kom 1      
94 Фасадекс на воденој бази kg 1      
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95 Филц-фолија за ламинат m2 1      
96 Фирнајз ланени lit 1      
97 Фугомал kg 1      
98 Гипс kg 1      
99 Гипсане плоче за спуштене плафоне типа Амстронг m2 1      

100 Гипсане табле 10мм m2 1      
101 Гипсане табле 12мм (2000x1200) m2 1      
102 Гипсане табле 12мм водоотпорне m2 1      
103 Гит-стакларски kg 1      
104 Глет маса kg 1      
105 Глет маса фина -Јуболин 5/1или одговарајуће kom 1      
106 Глет маса фина -Јуболин 8/1или одговарајуће kom 1      
107 Глетерица kom 1      
108 Грађа-резана m3 1      
109 Грифовано плетиво 4x2000x1000мм kom 1      
110 Гумена манжетна за биде kom 1      
111 Гумена манжетна за лавабо kom 1      
112 Гумена манжетна за WС шољу нови тип kom 1      
113 Гумена манжетна за WС шољу штелујућа нови тип kom 1      
114 Гумена подлога за WС шољу kom 1      
115 Гумени прелаз са гуса на пластику kom 1      
116 Гумице за славине pak. 1      
117 Гумице за славине разне kom 1      
118 Хидрант-надземни 2" (комплет) kom 1      
119 Хидрозол-еласт-18/1 kom 1      
120 Холендер 1" kom 1      
121 Холендер 1/2" kom 1      
122 Холендер 5/4" kom 1      
123 Холендер Ø20мм kom 1      
124 Холендер поцинковани 3/4" kom 1      
125 Хватач нечистоће kom 1      
126 Иберциг-гит kg 1      
127 Изравнавајућа маса Текадон kg 1      
128 Једноруцна славина дубећа за лавабо kom 1      
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129 Једноручна славина дубећа за судоперу kom 1      
130 Кант трака m' 1      
131 Клап шарке преклапајуће kom 1      
132 Клавир шарка m' 1      
133 Клизачи за фиоке разне kom 1      
134 Клизна спојка 1" kom 1      
135 Клизна спојка 1/2" kom 1      
136 Клизна спојка 2" kom 1      
137 Клизна спојка 3/4" kom 1      
138 Клизна спојка 5/4" kom 1      
139 Клизна спојка 6/4" kom 1      
140 Колено 3/8" kom 1      
141 Колено никловано 1/2" kom 1      
142 Колено никловано 3/4" kom 1      
143 Колено никловано 3/8" kom 1      
144 Колено Ø 100/90мм kom 1      
145 Колено Ø 20мм kom 1      
146 Колено Ø 20мм  са ушицом (УН или СН) kom 1      
147 Колено Ø 25/20 СН kom 1      
148 Колено обично ПВЦ Ø20/90 kom 1      
149 Колено обично ПВЦ Ø40мм kom 1      
150 Колено поцинковано 1" kom 1      
151 Колено поцинковано 1/2" kom 1      
152 Колено поцинковано 2" kom 1      
153 Колено поцинковано 3/4" kom 1      
154 Колено поцинковано 5/4" kom 1      
155 Колено поцинковано 6/4" kom 1      
156 Колено ПВЦ обично Ø25мм kom 1      
157 Колено ПВЦ обично Ø32мм kom 1      
158 Колено ПВЦ СН Ø20мм kom 1      
159 Колено ПВЦ СН Ø25мм kom 1      
160 Колено ПВЦ СН Ø32мм kom 1      
161 Колено ПВЦ СН Ø40мм kom 1      
162 Колено ПВЦ УН Ø20мм kom 1      
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163 Колено ПВЦ УН Ø25мм kom 1      
164 Колено ПВЦ УН Ø32мм kom 1      
165 Колено ПВЦ УН Ø40мм kom 1      
166 Колено ПВЦ УН са ушицама Ø 20мм kom 1      
167 Кондор  5мм m2 1      
168 Коса рачва Ø50/30 kom 1      
169 Креч kg 1      
170 Крстићи за керамичке плочице 1/100 pak. 1      
171 Кудеља фина kg 1      
172 Лајсна за врата-первајз m' 1      
173 Лајсне угаоне за керамичке плочице, пластичне 8мм m' 1      
174 Лајсне угаоне за ригипс kom 1      
175 Лак безбојни-нитро 750г kom 1      
176 Лак на воденој-бази-750г kom 1      
177 Лак за чамце lit 1      
178 Ламинат m2 1      
179 Лавабо 50 kom 1      
180 Лавабо-58 kom 1      
181 Лепак неостик kg 1      
182 Лепак за керамичке плочице Хенкел 16 kg 1      
183 Лепак за плочице-керамичке  ХЕНКЕЛ 11 kg 1      
184 Лепак за сипорекс kg 1      
185 Лепак за винфлеx-плочице kg 1      
186 Лепак-дрвофикс kg 1      
187 Лесонит m2 1      
188 Лук Ø 40/45 kom 1      
189 Лук Ø 40/90 kom 1      
190 Лук ПВЦ Ø100/45 kom 1      
191 Лук ПВЦ Ø100/90 kom 1      
192 Лук ПВЦ Ø30/45 kom 1      
193 Лук ПВЦ Ø30/90 kom 1      
194 Лук ПВЦ Ø50/45 kom 1      
195 Лук ПВЦ Ø50/90 kom 1      
196 Лук ПВЦ Ø70/45 kom 1      
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197 Лук ПВЦ Ø70/90 kom 1      
198 Лула изливна за славину 180-250мм kom 1      
199 Медијапан 10мм m2 1      
200 Медијапан 16мм m2 1      
201 Медијапан 8мм m2 1      
202 Мрежа за комарце 1200 kom 1      
203 Мрежица 145гр за фасаду m' 1      
204 Муф клизни Ø100мм kom 1      
205 Муф клизни Ø50мм. kom 1      
206 Муф клизни Ø70мм kom 1      
207 Муф обичан ПВЦ  УН Ø20мм kom 1      
208 Муф обичан ПВЦ Ø20мм kom 1      
209 Муф обичан ПВЦ Ø25мм kom 1      
210 Муф обичан ПВЦ Ø40мм kom 1      
211 Муф обичан ПВЦ СН Ø20мм kom 1      
212 Муф поцинковани 1" kom 1      
213 Муф поцинковани 1/2" kom 1      
214 Муф поцинковани 3/4" kom 1      
215 Муф ПВЦ обичан Ø32мм kom 1      
216 Муф ПВЦ СН Ø20мм kom 1      
217 Муф ПВЦ СН Ø25мм kom 1      
218 Муф ПВЦ СН Ø32мм kom 1      
219 Муф ПВЦ СН Ø40мм kom 1      
220 Муф ПВЦ УН Ø25мм kom 1      
221 Муф ПВЦ УН Ø32мм kom 1      
222 Муф ПВЦ УН Ø40мм kom 1      
223 Неповратни вентил 1" хоризонтални kom 1      
224 Неповратни вентил 1/2" хоризонтални kom 1      
225 Неповратни вентил 2" хоризонтални kom 1      
226 Неповратни вентил 3/4" хоризонтални kom 1      
227 Неповратни вентил корпа 5/4" kom 1      
228 Никловани продужетак 1,5цм.- 3 цм. kom 1      
229 Никловани продужетак 1/2" 10цм kom 1      
230 Никловани тушић kom 1      
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231 Ногице за судоперу kom 1      
232 Ножићи за скалпел pak. 1      
233 Одливно преливни сифон за каду kom 1      
234 Огледало за купатило kom 1      
235 Оплемењена иверица 18мм m2 1      
236 Оплемењена иверица 25мм m2 1      
237 Пердашке-разне kom 1      
238 Перива боја kom 1      
239 Пиштољ за силикон kom 1      
240 Плочице подне (I класа) m2 1      
241 Плочице зидне (I класа) m2 1      
242 Пловак за водокотлић ,,Крушик" kom 1      
243 Пловак за wc котлић са месинганим вентилом kom 1      
244 Подлога за кречење lit 1      
245 Подолит kg 1      
246 Поклопац за цреп kom 1      
247 Полудисперзивна боја kg 1      
248 Полуга водокотлица kom 1      
249 Полуспојка 1" kom 1      
250 Полуспојка 2" kom 1      
251 Полуспојница 1/2" kom 1      
252 Полуспојница 3/4"МС kom 1      
253 Потезач за водокотлић kom 1      
254 Права рачва Ø 50/50мм kom 1      
255 Прелаз са гуме на пластику Ø50мм kom 1      
256 Прирубница са грлом 25/16 kom 1      
257 Прирубница са грлом 32/16 kom 1      
258 Прирубница са грлом 50/16 kom 1      
259 Прирубнички сет 25/16 kom 1      
260 Прирубнички сет 32/16 kom 1      
261 Продужетак никловани 1/2" 5цм kom 1      
262 Продужетак никловани 1/2"10 цм kom 1      
263 Продужетак никловани1/2" 2цм kom 1      
264 Продужетак никловани1/2" 3цм kom 1      
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265 Пропусни вентил месинг 1" kom 1      
266 Пропусни вентил месинг 1/2" kom 1      
267 Пропусни вентил месинг 3/4" kom 1      
268 Пропусни вентил месинг 6/4" kom 1      
269 Пропусни вентил Ø20мм kom 1      
270 Пропусни вентил Ø32мм kom 1      
271 Пропусни вентил Ø40мм kom 1      
272 Пропусно испусни вентил 1/2" kom 1      
273 Пропусно испусни вентил 3/4" kom 1      
274 Пур пена 750г kom 1      
275 Рачва коса Ø100/100мм kom 1      
276 Рачва коса Ø100/50мм kom 1      
277 Рачва коса Ø100/70мм kom 1      
278 Рачва коса Ø50/50мм kom 1      
279 Рачва коса Ø70/70мм kom 1      
280 Рачва права Ø50/50мм kom 1      
281 Рачва права Ø70/50мм kom 1      
282 Рачва права Ø70/70мм kom 1      
283 Радна плоча од 600мм m' 1      
284 Рајбер kom 1      
285 Разређивач-уљани lit 1      
286 Разређивач-нитро lit 1      
287 Ребрасти прикључак за WС Балтик kom 1      
288 Редуцир 1" на 3/4" kom 1      
289 Редуцир 1/2" на 3/8" kom 1      
290 Редуцир 2"1/2 на 2" kom 1      
291 Редуцир 2"-5/4" kom 1      
292 Редуцир 3/4" на 1/2" kom 1      
293 Редуцир 5/4" на 1" kom 1      
294 Редуцир 6/4" на 5/4" kom 1      
295 Редуцир Ø100/50мм kom 1      
296 Редуцир Ø100/70мм kom 1      
297 Редуцир Ø25 /О20мм kom 1      
298 Редуцир Ø50/32мм kom 1      
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299 Редуцир Ø70/50мм kom 1      
300 Редуцир ПВЦ за сифон 5/4"-3/4" kom 1      
301 Редукција ПВЦ Ø125 на Ø100мм kom 1      
302 Решетка никлована 15x15 kom 1      
303 Ревизија Ø 125мм kom 1      
304 Ревизија Ø100мм kom 1      
305 Ревизија Ø70мм kom 1      
306 Резе kom 1      
307 Ригипс-кнауф  5/1 kom 1      
308 Рингла укопавајућа за врата kom 1      
309 Ручице за фиоке-разне kom 1      
310 Садолин kom 1      
311 Салонит m2 1      
312 Шарка за врата-увијајућа kom 1      
313 Шелна за балтик гуму Ø100мм kom 1      
314 Сиц 1/2" kom 1      
315 Сиц 3/8" kom 1      
316 Сифон за биде kom 1      
317 Сифон за дводелну судоперу ребрасти kom 1      
318 Сифон за једноделну судоперу ребрасти kom 1      
319 Сифон за каду са преливом kom 1      
320 Сифон за лавабо ребрасти kom 1      
321 Сигурносни неповратни вентил за бојлер kom 1      
322 Силикон  Хенкел ФТ 101 kom 1      
323 Силикон (санитарни) туба 280мл. kom 1      
324 Синтелан лепак kg 1      
325 Шипка за гардеробер kom 1      
326 Сипорекс блок 12x20x60 kom 1      
327 Сипорекс блок 20x20x60 kom 1      
328 Сирова гума kg 1      
329 Скалпел kom 1      
330 Славина баштенска kom 1      
331 Славина кугласта 3/4" kom 1      
332 Славина са холендером 1/2" kom 1      
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333 Славина ТХ зидна једноруцна (за судоперу) kom 1      
334 Славина тоалет 1/2" kom 1      
335 Славина за биде једноручна kom 1      
336 Славина за проточни бојлер једноручна kom 1      
337 Славина за проточни бојлер ниска монтажа kom 1      
338 Славина за веш-машину kom 1      
339 Сливник Ø 50мм хоризонтални kom 1      
340 Сливник Ø70мм хоризонтални kom 1      
341 Шмиргла-разна m' 1      
342 Шпахла 100мм kom 1      
343 Шпахла 120мм kom 1      
344 Спојница 3/4" МС kom 1      
345 Шрафови за WС-шољу-лавабо-бојлер pak. 1      
346 Стакло 3мм m2 1      
347 Стакло за водомер kom 1      
348 Стиропор 1цм m2 1      
349 Стиропор 2 цм m2 1      
350 Стиропор 5цм m2 1      
351 Штопли 1" kom 1      
352 Штопли 1/2" kom 1      
353 Штопли 3/4" kom 1      
354 Стуб за лавабо kom 1      
355 Сунђер за прање плочица kom 1      
356 Течни тефлон kom 1      
357 Течност за премаз зида -ЦН94 ХЕНКЕЛ lit 1      
358 Тефлон-трака kom 1      
359 Текадон заштита kg 1      
360 Телескоп 2м kom 1      
361 Тер-папир-ролна kom 1      
362 Тештик 1/2" kom 1      
363 Тештик никловани 1/2" kom 1      
364 Тештик Ø25мм kom 1      
365 Тештик поцинкован 1" kom 1      
366 Тештик поцинкован 1/2" kom 1      
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367 Тештик поцинкован 5/4" kom 1      
368 Тештик поицинкован 3/4" kom 1      
369 Тештик ПВЦ Ø20мм kom 1      
370 Тештик ПВЦ Ø32мм kom 1      
371 Тонери-разни 1/1 лит kom 1      
372 Трака за дихтовање прозора m' 1      
373 Трака за ригипс kom 1      
374 Трака-креп 2.5 цм kom 1      
375 Трака-креп 5цм kom 1      
376 Туш када 800x800 мм kom 1      
377 Туш-црево kom 1      
378 Туш-ручице kom 1      
379 Уљани фасадекс kg 1      
380 Улошци за једноручне славине за ,,Миноти" kom 1      
381 Уложак за мањи ваљак kom 1      
382 Уложак за већи ваљак kom 1      
383 Вакум-гума kom 1      
384 Ваљак мањи комплет kom 1      
385 Ваљак веци комплет kom 1      
386 Вентил хидрантски 2" kom 1      
387 Вентил коси 3/4" kom 1      
388 Вентил кугла 5/4" kom 1      
389 Вентил кугласти 1" kom 1      
390 Вентил кугласти 1/2" kom 1      
391 Вентил кугласти 2" kom 1      
392 Вентил кугласти 3/4" kom 1      
393 Вентил кугласти 5/4" kom 1      
394 Вентил неповратни-прави 1/2" kom 1      
395 Вентил пропусни Ø25мм kom 1      
396 Вентил за хидрант Ø 100мм kom 1      
397 Вентилациона решетка kom 1      
398 Винфлеx-плочице m2 1      
399 Вирбла 1/2" kom 1      
400 Вирбла 3/8" kom 1      
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401 Водокотлић лимени kom 1      
402 Водокотлић ПВЦ крушик-или одговарајући kom 1      
403 Водомер 3/4" kom 1      
404 Врата 205 x 80 x 150мм kom 1      
405 Врата 210x160x10.5цм двокрилна kom 1      
406 Врата од 205x 90цм kom 1      
407 WС-шоља kom 1      
408 WС-шоља балтик kom 1      
409 Заштитна фарба за метал сива kg 1      
410 Завеса за туш каду са шипком kom 1      
411 Жица паљена-разна kg 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
 
 
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
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ПАРТИЈА 3 – МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена Стопа 

ПДВ – а 
Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Аутомат за затварање врата kom 1      
2 Бонсек платне kom 1      
3 Брава  Металотитан 40мм kom 1      
4 Брава 25 мм са буренцетом kom 1      
5 Брава 25мм са језицком kom 1      
6 Брава 38мм са буренцетом kom 1      
7 Брава 40мм са језицком kom 1      
8 Брава 50мм за цилиндар kom 1      
9 Брава 65мм за цилиндар kom 1      

10 Брава 80мм за цилиндар kom 1      
11 Бравице за дрвени орман стелујуце kom 1      
12 Бравице за метални орман kom 1      
13 Брусна плоча 115x6мм kom 1      
14 Брусна плоча 125x1.5мм kom 1      
15 Брусна плоча 125x6мм kom 1      
16 Брусна плоча Ø 115/1.5мм kom 1      
17 Брусна плоца Ø 180/3мм kom 1      
18 Брусна плоца Ø 180x6мм kom 1      
19 Брусна плоцаØ 115x3мм kom 1      
20 Брза спојка  1/4"СН kom 1      
21 Брза спојка 1/2"СН kom 1      
22 Брза спојка 1/2"УН kom 1      
23 Брза спојка 1/4"УН kom 1      
24 Бургија спирална  Ø 1.5 мм kom 1      
25 Бургија спирална  Ø1.2 мм kom 1      
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26 Бургија спирална Ø 1 мм kom 1      
27 Бургија спирална Ø 2,5 мм kom 1      
28 Бургија спирална Ø 4,2мм kom 1      
29 Бургија спирална Ø 7,5 мм kom 1      
30 Бургија спиралне Ø 10мм kom 1      
31 Бургија спиралне Ø 12мм kom 1      
32 Бургија видија Ø 10мм kom 1      
33 Бургија видија Ø 12мм kom 1      
34 Бургија видија Ø 5мм kom 1      
35 Бургија видија Ø 8мм kom 1      
36 Бургија за дрво 10мм kom 1      
37 Бургија за дрво 12мм kom 1      
38 Бургија за дрво 4мм kom 1      
39 Бургија за дрво 5мм kom 1      
40 Бургија за дрво 6мм kom 1      
41 Бургија за дрво 8мм kom 1      
42 Бургије спиралне Ø 3,2мм kom 1      
43 Бургије спиралне Ø 3,5мм kom 1      
44 Бургије спиралне Ø 3мм kom 1      
45 Бургије спиралне Ø 4мм kom 1      
46 Бургије спиралне Ø 5мм kom 1      
47 Бургије спиралне Ø 6мм kom 1      
48 Бургије спиралне Ø 8мм kom 1      
49 Бургије спиралне Ø2 мм kom 1      
50 Чеп ПВЦ за кутије 25x25 kom 1      
51 Чепови ПВЦ за металне профиле (разни) kom 1      
52 Четке челичне kom 1      
53 Цев метална 5/4" m' 1      
54 Цилиндар 100мм kom 1      
55 Цилиндар са лептиром БС kom 1      
56 Цилиндар симетрични kom 1      
57 Цилиндар за електро ормане kom 1      
58 Цилиндар-асиметрични kom 1      
59 Црево пластично за ваздух до 10бар Ø12мм m' 1      
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60 Црево пнеуматско 12/10мм m' 1      
61 Црево ПВЦ за ваздух 6 бар Ø6-спољни Ø4-унутрашњи m' 1      
62 Црево за ваздух Ø8мм m' 1      
63 Диск видија за ел.брусилицу kom 1      
64 Дршка за лопату kom 1      
65 Држач полице 200x250 kom 1      
66 Електрода гусана kg 1      
67 Електрода Ø 2,5мм kg 1      
68 Футер за бусилицу Ø 1/2" kom 1      
69 Графитна маст 1/400 kom 1      
70 Гума за инв. Колица спољна 24x1 3/8* kom 1      
71 Гума за инв.колица унутрасња 24x1 3/8* kom 1      
72 Гуме пуне за инвалидска колица 24x1 3/8" kom 1      
73 Гуме за инвалидска колица  200x50 kom 1      
74 Ивер завртњи разни kom 1      
75 Калај  0,7 250г kom 1      
76 Калај у шипци 300г kom 1      
77 Катанац 35 kom 1      
78 Катанац 45 kom 1      
79 Катанац 55 kom 1      
80 Клешта за електро-апарат kom 1      
81 Куке за чивилук kom 1      
82 Ламеларни диск 115x22 kom 1      
83 Ланци-разни m' 1      
84 Лист за тестере kom 1      
85 Магнетна бравица kom 1      
86 Манометар  Ø 100 1/2" 0-10 бара kom 1      
87 Манометар 0-10бари 1/2"прикљуцак kom 1      
88 Манометар 1/4 0-10бара kom 1      
89 Манометар 1/4" 0-1бар kom 1      
90 Манометар Ø 100 1/2"  0-25 бара kom 1      
91 Манометар Ø 100 1/2" 0-4 бара kom 1      
92 Манометар Ø 100 1/2" 0-6 бара kom 1      
93 Манометар Ø 100 1/2" 0-600 мил. бара kom 1      



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 47 oд 78 

 

94 Манометар Ø 160 1/2" 0-25 бара kom 1      
95 Манометар Ø 80 Р 1/2" 0-16 бара kom 1      
96 Манометар Ø 80 Р 1/2" 0-6 бара kom 1      
97 Манометар од 0-315 бара за вентил О2 kom 1      
98 Манометар за пумпање и контролу притиска у гумама kom 1      
99 Машински вијак М  4x 50мм kom 1      

100 Машински вијак М  5x 50мм kom 1      
101 Машински вијак М  6x 20мм kom 1      
102 Машински вијак М  6x 50мм kom 1      
103 Машински вијак М  8 x 20мм kom 1      
104 Машински вијак М  8x 80мм kom 1      
105 Машински вијак М 10 x 100мм kom 1      
106 Машински вијак М 10 x 30мм kom 1      
107 Машински вијак М 10 x 40мм kom 1      
108 Машински вијак М 10 x 50мм kom 1      
109 Машински вијак М 6 x 30мм kom 1      
110 Машински вијак М 6 x40мм kom 1      
111 Машински вијак М 8 x 30мм kom 1      
112 Машински вијак М 8 x 40мм kom 1      
113 Машински вијак М 8x50мм kom 1      
114 Маска за варење kom 1      
115 Мерна трака 3м. kom 1      
116 Мерна трака 5м. kom 1      
117 Мерна трака 7.5м. kom 1      
118 Метални профили-разни kg 1      
119 Метални типли Ø 10мм kom 1      
120 Метални типли Ø 12мм kom 1      
121 Метални типли Ø 8мм kom 1      
122 Метални типли Ø14мм kom 1      
123 Наочаре заштитне kom 1      
124 Навојна шипка М 10x1м kom 1      
125 Навојна шипка М 12x1м kom 1      
126 Навојна шипка М18x1м kom 1      
127 Навојна шипка М6x1м kom 1      
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128 Навојна шипка М8x1м kom 1      
129 Навртка М 10мм kom 1      
130 Навртка М 12мм kom 1      
131 Навртка М 4мм kom 1      
132 Навртка М 5мм kom 1      
133 Навртка М 6мм kom 1      
134 Навртка М 8мм kom 1      
135 Навртка М16 kom 1      
136 Навртка М18 kom 1      
137 Навртка прохронска М6 kom 1      
138 Носач спољне јединице(за климу) par 1      
139 Олифне металне kom 1      
140 Опруге за браве kom 1      
141 Плоча за сечење Ø 115/1мм kom 1      
142 Плоча за сечење Ø 115/3мм kom 1      
143 Плоча за сечење Ø 180/2мм kom 1      
144 Плоча за сечење Ø 180/3мм kom 1      
145 Плоча за сечење Ø 230x1.5мм kom 1      
146 Пнеуматско црево 10/8 m' 1      
147 Пнеуматско црево 8/6 m' 1      
148 Подлошка Ø 10 еластична kom 1      
149 Подлошка Ø 10 обична kom 1      
150 Подлошка Ø 4мм kom 1      
151 Подлошка Ø 5мм kom 1      
152 Подлошка Ø 6 еластична kom 1      
153 Подлошка Ø 6 обична kom 1      
154 Подлошка Ø 8 еластична kom 1      
155 Подлошка Ø 8 обична kom 1      
156 Подлошка прохронска Ø6 Н30 kom 1      
157 Подлошке бакарне-разне kom 1      
158 Поп заковица 3,8 x12мм kom 1      
159 Поп заковица 3x8 мм kom 1      
160 Поп заковица 4x16 мм kom 1      
161 Поп заковица Ø 4 x 8мм kom 1      
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162 Поп заковица Ø 4x10мм kom 1      
163 Поп заковица Ø 5 x 8мм kom 1      
164 Поп заковице 5x20мм kom 1      
165 Прикључак за брзу спојку Ø10 kom 1      
166 Прохромска жица Ø10мм kg 1      
167 Прохромске електроде Ø 2.5мм kg 1      
168 Прохромски ланчић m' 1      
169 Прохромски лим kg 1      
170 Ринглице-реза kom 1      
171 Рукавице заштитне-зидарске kom 1      
172 Сајла 3мм са ПВЦ заштитом m' 1      
173 Сајла челична 3мм m' 1      
174 Самоурезајући вијак 3x35 kom 1      
175 Шарка машинска Ø16мм kom 1      
176 Шарка машинска Ø18мм kom 1      
177 Шарка за врата-шпилти kom 1      
178 Шилд са кваком kom 1      
179 Шмиргла на платну ширине25цм m' 1      
180 Сребрна жица kg 1      
181 Средство за заптивање ,,Вуртх" 300мл kom 1      
182 Стопица за сто kom 1      
183 Типлови гужвајући Ø 10 kom 1      
184 Типлови гужвајући Ø 12 kom 1      
185 Типлови гужвајући Ø 6 kom 1      
186 Типлови гужвајући Ø 8 kom 1      
187 Типлови гужвајуци Ø16 kom 1      
188 Типлови кнауф Ø 10 kom 1      
189 Типлови кнауф Ø 6 kom 1      
190 Типлови кнауф Ø 8 kom 1      
191 Типлови Ø 10мм kom 1      
192 Типлови Ø 12мм kom 1      
193 Типлови Ø 6мм kom 1      
194 Типлови Ø 8мм kom 1      
195 Точак неокретни са прирубницом Ø 80мм куглични лежај kom 1      
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196 
Точак окретни са прирубницом и коцницом Ø80мм 
куглични лежај kom 1 

     

197 Точак са прирубницом и окретном виљускомØ200мм kom 1      

198 
Точак са прирубницом неокретном виљуском       Ø 
200мм kom 1 

     

199 Точак за бол.кревет антистатик 159 Ø125мм kom 1      
200 Точакза бол.кревет антистатик 160 Ø125мм kom 1      
201 Точкић Ø 100мм са кочницом kom 1      
202 Тоцкиц Ø 125мм kom 1      
203 Тоцкиц Ø 50мм kom 1      
204 Тоцкиц Ø 80мм kom 1      
205 Точкић Ø 80мм са прирубницом окретни kom 1      
206 Точкиц Ø100 окретни kom 1      
207 Точкић обртни Ø150мм гумени kom 1      

208 
Точкић за бол. кревете антистатик АРТ 177 Ø 75 са 
кочницом kom 1 

     

209 
Точкић за бол. кревете антистатик АРТ 194 Ø 100 са 
кочницом kom 1 

     

210 
Точкић за бол. кревете антистатик АРТ 208 Ø 125 са 
кочницом kom 1 

     

211 
Точкић за бол. кревете антистатик АРТ-160 Ø 125 са 
кочницом kom 1 

     

212 
Точкић за бол. кревете антистетик АРТ 195 Ø 100 без 
кочнице kom 1 

     

213 
Точкић за бол.кревете  антистетик АРТ 159 Ø 125 без 
кочнице kom 1 

     

214 
Точкић за бол.кревете антистатик АРТ 207 Ø 125 са 
кочницом kom 1 

     

215 
Точкић за бол.кревете антистетик АРТ  209 Ø 100 без 
кочнице kom 1 

     

216 Точкови за фотеље АРТ 102 Ø 50мм kom 1      
217 Точкови за фотеље АРТ 107 Ø 45мм kom 1      
218 Трибови метални kom 1      
219 Видијум  бургија Ø 6мм kom 1      
220 Видијум бургија Ø 10мм kom 1      
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221 Видијум бургија Ø 8мм kom 1      
222 Видијум бургија од Ø4мм kom 1      
223 Видијум бургије Ø12мм kom 1      
224 Вијак 3.5x16мм kom 1      
225 Вијак 3.5x20мм kom 1      
226 Вијак 3.5x50мм kom 1      
227 Вијак 4x20мм kom 1      
228 Вијак 4x50мм kom 1      
229 Вијак 5x100мм kom 1      
230 Вијак 5x20мм kom 1      
231 Вијак 5x60мм kom 1      
232 Вијак 5x80мм kom 1      
233 Вијак 8x20 kom 1      
234 Вијак и типли Ø10мм kom 1      
235 Вијак М6x15мм kom 1      
236 Вијак М8x60мм kom 1      
237 Вијак М8x70мм kom 1      
238 Вијак М8x80мм kom 1      
239 Вијак машински  М10x 80мм kom 1      
240 Вијак машински  М5x15мм kom 1      
241 Вијак машински  М6x80мм kom 1      
242 Вијак Ø 3x35мм kom 1      
243 Вијак Ø 4,2x40мм kom 1      
244 Вијак Ø 4,2x60мм kom 1      
245 Вијак Ø 5,5мм kom 1      
246 Вијак Ø3,9x10мм kom 1      
247 Вијак Ø6x80мм са ОК главом kom 1      
248 Вијак са ок главом 5x60мм kom 1      
249 Вијак са ок главом 8x100мм kom 1      
250 Вијак са ок главом Ø10X50 kom 1      
251 Вијак са ок главом Ø12X60 kom 1      
252 Вијак са ок главом Ø16X80 kom 1      
253 Вијак саморезиви 3,9x32 kom 1      
254 Вијак саморезиви Ø6x 3.5мм kom 1      
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255 Вијак за дрво 5x40мм kom 1      
256 Вијак за дрво 5x50мм kom 1      
257 Вијак за дрво 6x120мм kom 1      
258 Вијак за дрво 6x50мм kom 1      
259 Вијак за ригипс 3.5мм kom 1      
260 Вијак за салонит Ø8x120мм kom 1      
261 Вијк Ø 4,2x50мм kom 1      
262 Водена шмиргла но 120-800 tabak 1      
263 Жица за аутогено варење Ø 2,5мм kg 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
 
 
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
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ПАРТИЈА 4 – РАСВЕТА 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена Стопа 

ПДВ – а 
Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Арматура са зивином сијалицом 125W са куглом Ø500 kom 1      
2 Флуо арматура 3x36 W са сенилом kom 1      
3 Флуо арматура ВТА 1x40 са сенилом kom 1      
4 Флуо цев 16W са два пина kom 1      
5 Флуо цеви 18W kom 1      
6 Флуо цеви 20W kom 1      
7 Флуо цеви 36W kom 1      
8 Флуо цеви 40 W kom 1      
9 Флуо цеви 58W kom 1      

10 Фото озрачивач за фототерапију ТЛ-20W/52 Г13 Л-604мм kom 1      
11 Кугла са арматуром коса-права kom 1      
12 Носач флуо цеви Г13-26.110 ИП65 kom 1      
13 Носач флуо цеви Г13-26.220 ИП65 kom 1      
14 Носач флуо цеви са стартером kom 1      
15 Носач стартера kom 1      
16 Носач за неонску лампу kom 1      
17 Паник светиљка kom 1      
18 Пригушница 16w - ФЕП светиљка kom 1      
19 Пригушница 18W трафо kom 1      
20 Пригушница 36 W трафо kom 1      
21 Пригушница електронска 2x18W kom 1      
22 Пригушница електронска 2x36W kom 1      
23 Пригушница електронска 2x58W kom 1      
24 Пригушнице 125 W трафо kom 1      
25 Пригушнице 2x18 W трафо kom 1      
26 Пригушнице 58 W трафо kom 1      

27 
Рефлектор МХ 150W за спољну монтажу са 
металхалогеном сијалицом kom 1 

     

28 Сијалица "ГУЕРРА"6В-30W-3746/З(390158) kom 1      
29 Сијалица 15 В 150W ХЛX Г 6.35 "ОСРАМ"64634 kom 1      
30 Сијалица 15В 60W Г 6.35 kom 1      
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31 Сијалица 21В 150W 13629 kom 1      
32 Сијалица 6В 15W тип 13528 Филипс или одговарајуће kom 1      
33 Сијалица Е 27 24В  60 W kom 1      
34 Сијалица ХАИНЕ 3.5В XХЛ 047 или одговарајуће kom 1      
35 Сијалица халогена  ЛХ58 24В/65W kom 1      

36 
Сијалица халогена 24В 150W Гуера 5924/8 Г.6.35 или 
одговарајуће kom 1 

     

37 
Сијалица хелио 12В 75W-екв.Гуера,5132/2 ЕФН-ГЗ 6,35 
или одговарајуће kom 1 

     

38 Сијалица хелио 14В 35W kom 1      
39 Сијалица ХЛ-Риестер(2,5В-10600) или одговарајуће kom 1      
40 Сијалица лед Е27 12W kom 1      
41 Сијалица метал халогена 150W kom 1      
42 Сијалица сигнална-тињалица kom 1      
43 Сијалица за отоскоп 2.7В( Реисетер)10321 или одговарајуће kom 1      
44 Сијалице 100 W  Е 27 kom 1      
45 Сијалице 12В 100W ,,ОСРАМ" 64627 или одговарајуће kom 1      
46 Сијалице 12В 35W-екв.  7309 kom 1      
47 Сијалице 12В 50W   13512 kom 1      
48 Сијалице 12В 75W-екв. 64617 kom 1      
49 Сијалице 22.8В 75W Х 18366 рефлектор kom 1      
50 Сијалице 24В 150W ХЛX 64642 kom 1      
51 Сијалице 24В/25W Е14 kom 1      
52 Сијалице 60 W Е27 kom 1      
53 Сијалице 75W Е 27 kom 1      
54 Сијалице живине 125 W kom 1      
55 Сијалично грло керамичко kom 1      
56 Стартери С10 kom 1      
57 Стартери С2 kom 1      
58 Светиљка "Стрела" 1x18 ФЕП или одговарајуће kom 1      
59 Светиљка 2x18 антивандал kom 1      
60 Светиљка 2x18W надградна kom 1      
61 Светиљка 2x36w са опалним дифузором-надградна kom 1      
62 Светиљка 4x18W Растер или одговарајуће kom 1      
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63 Светиљка 4x36W  Растер или одговарајуће kom 1      
64 Светиљка рефлектор у еx изведби 150W kom 1      
65 Светиљка живина коса са шеширом 125W kom 1      
66 Светиљке   2x18 W растер уградна kom 1      
67 Светиљке  2x 36 W растер надградна kom 1      
68 Светиљке  2x18 са опалном капом уградна kom 1      
69 Светиљке  2x18 W растер надградна kom 1      
70 Светиљке  2x36 са опалном капом уградна kom 1      
71 Светиљке  2x36 W растер уградна kom 1      
72 Светиљке  2x58 са опалном капом надградна kom 1      
73 Светиљке  2x58 са опалном капом уградна kom 1      
74 Светиљке  2x58 W растер надградна kom 1      
75 Светиљке  2x58 W растер уградна kom 1      
76 Светиљке  3x36 са опалном капом надградна kom 1      
77 Светиљке  3x36 са опалном капом уградна kom 1      
78 Светиљке  3x36 W растер надградна kom 1      
79 Светиљке  3x36 W растер уградна kom 1      
80 Светиљке  3x58 са опалном капом уградна kom 1      
81 Светиљке  3x58 W растер надградна kom 1      
82 Светиљке  3x58 W растер уградна kom 1      
83 Светиљке  4x 36 са опалном капом надградна kom 1      
84 Светиљке  4x18 са опалном капом уградна kom 1      
85 Светиљке  4x18 W растер надградна kom 1      
86 Светиљке  4x18 W растер уградна kom 1      
87 Светиљке  4x36 са опалном капом уградна kom 1      
88 Светиљке  4x36 W растер надградна kom 1      
89 Светиљке  4x36 W растер уградна kom 1      
90 Светиљке  4x58 са опалном капом надградна kom 1      
91 Светиљке  4x58 W растер надградна kom 1      
92 Светиљке  4x58 W растер уградна kom 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
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ПАРТИЈА 5 – БАТЕРИЈЕ 
 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена Стопа 

ПДВ – а 
Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Батерија 1.2 В 1800  kom 1      
2 Батерија 1.2 В 1900  kom 1      
3 Батерија 3.5ВНиЦд Хеине X-0299380 или одговарајуће kom 1      
4 Батерија 6V 12Аh kom 1      
5 Батерија 9V блок НиМХ 200mAh(пуњива) kom 1      
6 Батерија литијумска ЦР 2430 3V kom 1      
7 Батерија пуњива 1.2 V, 2100 mAh kom 1      
8 Батерија пуњива ААА 1,2V 1000 mAh kom 1      
9 Батерија В392АГ3 за топломере kom 1      

10 Батерија-литилумска 3V  ЦР 2032 kom 1      
11 Батерије 1.2 V 1300 mAh, АА kom 1      
12 Батерије 1.2V 1200 mAh, АА kom 1      
13 Батерије 1.5V Р14 алкалне kom 1      
14 Батерије 1.5V Р20 алкалне kom 1      
15 Батерије 1.5V Р3 алкалне kom 1      
16 Батерије 1.5V Р6 алкалне kom 1      
17 Батерије 1.5V Р9 алкалне kom 1      
18 Батерије 4.8V 400 mAh kom 1      
19 Батерије 9V Дураcел или одговарајуће kom 1      
20 Батерије пуњиве 1.2V 3000Аh Р20 НиМХ kom 1      
21 Батерије за ЕКГ апарат Аспел Аскард Б5 kom 1      
22 Батерије за ЕКГ апарат Схилер АТ 1-12V1,2 Аh kom 1      
23 Батерије за ЕКГ апарат Схилер АТ2 12V-2,2Аh kom 1      
24 Батерије за ЕКГ Нихон Кохден kom 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
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ПАРТИЈА 6 – ИНСТАЛАЦИОНИ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 
 
 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена 

Стопа 
ПДВ – 

а 

Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Цев ПВЦ ребраста Ø 23 мм m' 1      
2 Цев ПВЦ ребраста Ø 29 мм m' 1      
3 Цев ПВЦ ребраста Ø16 мм m' 1      
4 Црево Ø16мм ПВЦ за климе m' 1      
5 Црево ПВЦ самогасиво Ø 23мм m' 1      
6 Црево ПВЦ самогасиво Ø 29 m' 1      
7 Дозна 4М Алинг моде или одговарајуће kom 1      
8 Дозна 5М Алинг моде или одговарајуће kom 1      
9 Дозна 7М Алинг моде или одговарајуће kom 1      

10 Дозна за бетон  Ø78 kom 1      
11 Дозна за зид Ø60 kom 1      
12 Кабал  ПП-Л  2 x 0,75мм m' 1      
13 Кабал  ПП-Y 2x1.5мм2 m' 1      
14 Кабал 4x50мм2 ППОО m' 1      
15 Кабал ГГ-Ј  3x2.5мм2 m' 1      
16 Кабал ГГ-Ј 3X1.5мм2 m' 1      
17 Кабал ГГ-Ј гумени 5x2.5мм2 m' 1      
18 Кабал Н2XХ 3x1,5мм2 m' 1      
19 Кабал Н2XХ 3x1.мм2 m' 1      
20 Кабал Н2XХ 3x2,5мм2 m' 1      
21 Кабал Н2XХ 4x1,5мм2 m' 1      
22 Кабал Н2XХ 5x10 мм2 m' 1      
23 Кабал Н2XХ 5x2,5мм2 m' 1      
24 Кабал Н2XХ 5x4мм2 m' 1      
25 Кабал Н2XХ 5x6мм2 m' 1      
26 Кабал П/Ф  10мм2 m' 1      
27 Кабал П/Ф  6мм2 m' 1      



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 58 oд 78 

 

28 Кабал П/Ф 16мм2 зуто-зелена m' 1      
29 Кабал П/Ф 2.5мм2 m' 1      
30 Кабал П/Ф 25мм2 m' 1      
31 Кабал П/Ф 4мм2 m' 1      
32 Кабал П/Ф1.5мм2 m' 1      
33 КабаЛ П/Л 5x1.5мм m' 1      
34 Кабал ПП/Y 3x1.5мм2 m' 1      
35 Кабал ПП00 3x1,5 мм2 m' 1      
36 Кабал ПП00 3x2.5 мм2 m' 1      
37 Кабал ПП00 4x25мм2 m' 1      
38 Кабал ПП00 5x10мм2 m' 1      
39 Кабал ПП00 5x2,5мм2 m' 1      
40 Кабал ПП00 5x4мм2 m' 1      
41 Кабал ПП-Г  3x1,5мм2 m' 1      
42 Кабал ПП-Л  3 x 2.5мм2 m' 1      
43 Кабал ПП-Л  5x2.5мм2 m' 1      
44 Кабал ПП-Л 5X1.5мм2 m' 1      
45 Кабал ППОО  4 x 16мм2 m' 1      
46 Кабал ППОО 3x1,5 мм2 m' 1      
47 Кабал ППОО 3x2.5 мм2 m' 1      
48 Кабал ППОО 4x10 мм2 m' 1      
49 Кабал ППОО 4x6мм2 m' 1      
50 Кабал ППОО 5x4мм2 m' 1      
51 Кабал ПП-Y 3x1.5мм2 m' 1      
52 Кабал ПП-Y 3x2,5мм2 m' 1      
53 Кабал ППY 4x1.5мм2 m' 1      
54 Кабал ПП-Y 5x1,5 мм2 m' 1      
55 Кабал ПП-Y 5x2.5мм2 m' 1      
56 Кабал ППY 5x6мм2 m' 1      
57 Кривина за пок каналицу Л 16x16 kom 1      
58 Кутија ПВЦ разводна 150x150мм kom 1      
59 Кутија ПВЦ разводна ОГ kom 1      
60 Кутија ПВЦ узидна 250x220мм kom 1      
61 Кутија разводна дозна Ø60 kom 1      
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62 Л угао 20x20 kom 1      
63 Л-угао 40x25 kom 1      
64 Маска слепа 1М Алинг моде или одговарајуће kom 1      
65 Носач 5М Алинг или одговарајуће kom 1      
66 Носач и оквир 6М за поклопац 65 kom 1      
67 Носач механизма 4М Алинг моде или одговарајуће kom 1      
68 Носач механизма 5М Алинг или одговарајуће kom 1      
69 Носач механизма 7М Алинг или одговарајуће kom 1      
70 Оквир 4М бели Алинг или одговарајуће kom 1      
71 Оквир 5М Алинг или одговарајуће kom 1      
72 Оквир 7М Алинг или одговарајуће kom 1      
73 Осигурач аутоматски 10 А kom 1      
74 Осигурач аутоматски 16 А kom 1      
75 Осигурач аутоматски 20 А kom 1      
76 Осигурач аутоматски 25 А kom 1      
77 Осигурач аутоматски 32 А kom 1      
78 Осигурач аутоматски 32 А везани 3/1 kom 1      
79 Осигурач аутоматски 40 А kom 1      

80 
Подне каналице ЛЕГРАНД 92x20 мм кат. Бр. 328.00 или 
одговарајуће m' 1 

     

81 Пок канал 16x16мм (безхалогени) m' 1      
82 ПОК канал 16x25 m' 1      
83 ПОК канал 16x25 на лепљење kom 1      
84 ПОК канал 16x25мм (безхалогени) m' 1      
85 ПОК канал 20x20 самолепљиви m' 1      
86 ПОК канал 20x20(безхалогени) m' 1      
87 ПОК канал 25x25 m' 1      
88 ПОК канал 25x25 на лепљење kom 1      
89 Пок канал 25x25мм(безхалогени) m' 1      
90 ПОК канал 25x40 мм (безхалогени) m' 1      
91 ПОК канал 30x25 самолепљиви kom 1      
92 Пок канал 40x40мм (безхалогени) m' 1      
93 ПОК канал 40x60 m' 1      
94 ПОК канали  16x16 на лепљење m' 1      
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95 ПОК канали 16x16 m' 1      
96 ПОК канали 16x25 m' 1      
97 Пок канали 20x20 самолепљиви m' 1      
98 Пок канали 20x20(безхалогени) m' 1      
99 ПОК канали 25x25 m' 1      

100 ПОК канали 25x40 на лепљење kom 1      
101 ПОК канали 25x40x2000 m' 1      
102 ПОК канали 40x20 на лепљење kom 1      
103 ПОК канали 40x40 m' 1      
104 ПОК канали 40x60 m' 1      
105 ПОК канали 60 x 60 мм m' 1      
106 ПОК канали 60x40 на лепљење kom 1      
107 Пок канали 60x60(безхалогени) m' 1      
108 ПОК канали 85x40 kom 1      
109 Поклопац бели 65 за ЛГ парапет kom 1      
110 Поклопац крајњи бели за 80x(365 И 50) ЛГ kom 1      

111 
Поклопац парапета 50x80 ДЛП Легранд или 
одговарајуће m' 1 

     

112 Поклопац ПВЦ Ø78 за разводну кутију kom 1      
113 Поклопац слепи бели  ЛГ kom 1      
114 Поклопац за дозну Ø60 kom 1      
115 Поклопац за кутију 100x100 kom 1      
116 Прикључница  2П+Е, 2М Алинг, 16А или одговарајуће kom 1      

117 
Прикључница двополна 2М Алинг моде или 
одговарајуће kom 1 

     

118 
Прикључница модуларна 2М(монофазна)Алинг или 
одговарајуће kom 1 

     

119 Прикљуцница монофазна kom 1      
120 Прикљуцница монофазна  ИП65 kom 1      
121 Прикључница монофазна дупла kom 1      
122 Прикључница монофазна ОГ 230V kom 1      
123 Прикључница трофазна kom 1      
124 Пркључница трофазна ОГ 400V kom 1      
125 Проводник П/Ф 10мм2 m' 1      
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126 Проводник П/Ф 4мм2 m' 1      
127 Проводник П/Ф 6мм m' 1      
128 Разводна кутија Ø78 kom 1      
129 Разводна кутија ОГ kom 1      
130 Силиконска жица 1.5мм2 m' 1      
131 Силиконска жица 2.5мм2 m' 1      
132 Силиконска жица 4мм2 m' 1      
133 Слепа маска 1М Алинг или одговарајуће kom 1      
134 Спратна табла од 12 осигурача kom 1      
135 Спратна табла од 24 осигурача kom 1      
136 Спратна табла за 36 осигурача kom 1      
137 Трака за уземљење 20x3мм m' 1      
138 Трака за уземљење 25x4мм m' 1      
139 Унутрашњи угао за ПОК каналицу 16x16 kom 1      
140 Уводник ПГ 16 kom 1      
141 Уводник ПГ 35 kom 1      
142 Везица 4.8x300/100 pak. 1      
143 Везице за каблове  3,5x300мм/100 pak. 1      
144 Везице за каблове 2,5x150мм/а 100 pak. 1      
145 Везице за каблове 2,5x200мм/100 kom 1      
146 Везице за каблове ПВК 1-0 kom 1      
147 Везице за каблове ПВК 3-0 kom 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
 
 
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 62 oд 78 

 

 
 
 
ПАРТИЈА 7 – РУЧНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТ 
 
 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена Стопа 

ПДВ – а
Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Алат за дијагностику Флуке 115 kom 1      
2 Алат за пертловање бакарних цеви kom 1      
3 Апарат за варење пластичних цеви kom 1      
4 Апарат за заваривање до 150 А kom 1      

5 
Бушилица аку 18W 2Li  са пуњачем,две батерије брзо 
пуњиве у коферу Гсб Бош или одговарајуће kom 1 

     

6 
Бусилица електрична вибрациона ГБХ 8-45Д Бош или 
одговарајуће kom 1 

     

7 Чекић 0.25кг kom 1      
8 Чекић 0.5кг kom 1      
9 Чекић 1кг kom 1      

10 Елмајз за сечење стакла kom 1      
11 Гарнитура имбуса  2-10 kom 1      
12 Гарнитура имбуса звездастих garnitura 1      
13 Гарнитура малих гедора 5-13 kom 1      
14 Гарнитура одвијаца крстастих -V- kom 1      
15 Гарнитура одвијаца пљоснатих -V- kom 1      
16 Гарнитура окастих кљуцева 6-32 garnitura 1      
17 Гарнитура убодних звездастих наставака (торкс) garnitura 1      
18 Гарнитура виљускатих кљуцева 6-32 garnitura 1      
19 Клешта папагајке  240 ,,Униор" или одговарајуће kom 1      
20 Клешта папагајке  300 ,,Униор" или одговарајуће kom 1      
21 Клешта сечице,,Униор" или одговарајуће kom 1      
22 Клешта шпицангле 180 ,,Униор" или одговарајуће kom 1      
23 Клеста-брицангле до 2" kom 1      
24 Кљеста за поп нитне kom 1      
25 Комбинована клеста од 180 kom 1      
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26 Лемилица на сталку за електроничаре 50W kom 1      
27 Маказе за сечење пластичних цеви kom 1      
28 Нож за бланкирање каблова ,,Униор" или одговарајуће kom 1      

29 
Нож за сечење бакарних цеви 6-32 ,,Униор" или 
одговарајуће kom 1 

     

30 Преса за буксне ,,Униор" или одговарајуће kom 1      

31 
Радапцигер трокраки-средње величине ,,Униор" или 
одговарајуће kom 1 

     

32 Ренде електрично ручно kom 1      
33 Роцангле 2" kom 1      
34 Роцангле1/2"-1" kom 1      

35 
Скалпел професионални метал-пластика са кочницом 
,,Униор" или одговарајуће kom 1 

     

36 Тестера ручна електрична kom 1      
37 Тестера убодна kom 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
 
 
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
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ПАРТИЈА 8 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРЕЈАЊЕ 
 
 

Р. бр. Назив добра Јед. 
мере Кол. Јед. цена Стопа 

ПДВ – а 
Јед. цена са 
ПДВ - ом 

Комерцијални 
назив Произвођач 

1 Аутоматско озрачно лонче са адаптером 3/8 kom 1      
2 Бакарна цев Ø10 мм m' 1      
3 Бакарне цеви Ø 12 мм m' 1      
4 Бакарне цеви Ø 15 мм m' 1      
5 Бакарне цеви Ø 6 мм m' 1      
6 Бакарни заврсеци 1/2" kom 1      
7 Бакарни заврсеци 3/4" kom 1      
8 Боракс за аутогено варење kg 1      
9 Чеп за радијатор kom 1      

10 Цев бакарна Ø22мм m' 1      
11 Цев бешавна 1/2" m' 1      
12 Цев црна грејачка 3/4" m' 1      
13 Цев црна грејачка Ø 1" m' 1      
14 Цев црна грејачка Ø 5/4" m' 1      
15 Цев изолациона Ø10мм m' 1      
16 Цев изолациона Ø6мм m' 1      
17 Црева за ацетилен и кисеоник m' 1      
18 CU холендер 3/4" kom 1      
19 CU -холендер 1/2" kom 1      
20 CU-колено Ø15мм kom 1      
21 CU-тештик Ø15x15x15мм kom 1      
22 Дихтунг од клингерита 1/2" 1.5мм kom 1      
23 Дихтунг од клингерита 3/4" 1.5мм kom 1      
24 Дводелна шелна метална 1/2" kom 1      
25 Хамбурски лук 1" kom 1      
26 Хамбуршки лук Р 1,.5 Д 1" kom 1      
27 Хамбуршки лук Р 1,.5 Д 2" kom 1      
28 Хамбуршки лук Р 1,.5 Д 5/4" kom 1      
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29 Хамбуршки лук Р 1,.5 Д 6/4" kom 1      
30 Изолација Ø 63/9мм m' 1      
31 Изолација Ø12 m' 1      
32 Изолација Ø20мм m' 1      
33 Изолациона цев Ø 15/6 мм m' 1      
34 Изолациона цев Ø 18/10мм m' 1      
35 Изолациона цев Ø 35/20мм m' 1      
36 Колено бакарно Ø22/90 kom 1      
37 Конзола НЛР kom 1      
38 Конзола РКП kom 1      
39 Конзола за радијатор куд kom 1      
40 Котловска славина за испуст kom 1      
41 Лоптаста славина 1/2" за пару kom 1      
42 Лоптаста славина за пару 1" kom 1      
43 Лоптаста славина за пару 3/4" kom 1      
44 Лоптаста славина за пару 3/8" kom 1      
45 Маxи гас 400 kom 1      
46 Носач нут за радијатор kom 1      
47 Озрачна славина ручна 1/2" kom 1      
48 Озрачна славина ручна 3/8" kom 1      
49 Радијатор АЛ  (чланак) 600мм kom 1      
50 Радијатор ливени (чланак)600мм kom 1      
51 Радијатор панелни са вентилима 600мм m' 1      
52 Равно запорни вентил 15/16 kom 1      
53 Равно запорни вентил 20/16 kom 1      
54 Равно запорни вентил 32/16 kom 1      
55 Равно запорни вентил 50/16 kom 1      
56 Редуцир 5/4-1/2 kom 1      
57 Шибер вентил 65 НП 10 (Л 260 прирубница фи 185) kom 1      
58 Спојница бакарна Ø22мм kom 1      
59 Спојница Цу Ø 15мм kom 1      
60 Спојница радијаторска kom 1      
61 Тефлон трака шира 19ммx15мx0.20мм kom 1      
62 Тинол жица 1 мм kg 1      
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63 Вентил радијаторски 1/2" kom 1      
64 Вентил радијаторски 3/4" kom 1      
65 Вентил радијаторски навијак 1/2" kom 1      
66 Вентил радијаторски навијак 3/4" kom 1      
67 Вентил радијаторски термостатски у сету 1/2" kom 1      

                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ  /  
                                                               ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %  /  

                      УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ  /  
МЕСТО И ДАТУМ       М.П.       ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________              _____________________ 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
- Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
- Понуђач је дужан да попуни све колоне. 
 
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца. 
 
- У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат 

попуст, предмет пондерисања је цена са урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања 
 
- Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица. 
 
- Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом. 
 
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде (Прилог 5.1)  потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде (Прилог 5.1). 



Конкурсна документација за набавку добара – технички материјал ЈНМВ број 14 – 1/16 
Страна 67 oд 78 

 

 
 

Прилог број 6. 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
 
Услови за учешће у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама: 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар. 
 
 
2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. 
 
 
4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу за обављање 
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом. 
 
 
6) Услов: Понуђач у постуку јавне набавке мора доказати да је 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. 
 
 
ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама понуђач испуњава потписивањем „Изјаве понуђача о испуњавању услова 
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама“ (прилог бр. 6.1. конкурсне 
документације), а услов под тачком 5. се доказује достављањем важеће дозволе за обављање 
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом. 
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Прилог број 6.а. 
 
 
 
 

6.а. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама 
 
 
 
 
Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти oбaвeзних услове који су 
наведени у прилогу број 6. (услови од 1-4 и 6), a дoкaз o испуњeнoсти услoвa који је наведен у 
прилогу број 6. (услов 5) зa дeo нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.  
 
Aкo je зa извршeњe дeлa jaвнe нaбaвкe чиja врeднoст нe прeлaзи 10% укупнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe 
пoтрeбнo испунити oбaвeзaн услoв који је наведен у прилогу број 6. (услов 5.) пoнуђaч мoжe 
дoкaзaти испуњeнoст тoг услoвa прeкo пoдизвoђaчa кojeм je пoвeриo извршeњe тoг дeлa нaбaвкe.  
 
 
 
 

Прилог број 6.б. 
 
 
 
 

6.б. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о 
јавним набавкама 

 
 
 
 
Свaки пoнуђaч из групe пoнуђaчa мoрa дa испуни oбaвeзнe услoвe који су наведени у прилогу број 6. 
(услови од 1-4 и 6). 
 
Услoв из прилога број 6. (тaчкa 5) дужaн je дa испуни пoнуђaч из групe пoнуђaчa кojeм je пoвeрeнo 
извршeњe дeлa нaбaвкe зa кojи je нeoпхoднa испуњeнoст тoг услoвa.  
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Прилог бр. 6.1. 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Понуђач ________________ у поступку јавне набавке добара – технички материјал, ЈНМВ број 14 – 
1/16, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и 
интернет страници наручиоца, дана 01.02.2016. године, испуњава све услове из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије; 

5) Понуђач је 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 

 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ     М. П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
 
_________________         ____________________ 
                                               
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.  
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Прилог бр.6.2. 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  
ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 4) И СТАВ 2. ЗАКОНА 

 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача,дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач_________________ у поступку јавне набавке добара – технички материјал, ЈНМВ број 14 
– 1/16, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке 
и интернет страници наручиоца, дана 01.02.2016. године, испуњава све услове из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4) и став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије; 

5) Понуђач је 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 

 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ     М. П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
 
_________________         _____________________ 
         
 
 
Напомена:                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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Прилог број 7. 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРАО КУПОПРОДАЈИ  
ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
 
Закључен између: 
 
 
Наручиоца Дом здравља “Краљево“, са седиштем у Краљеву, улица Југ Богданова 110, кога заступа 
в. д. директор Мирјана др Крчевинац, спец. опште медицине и мастер менаџмента у здравству (у 
даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
........................... са седиштем у ........................, улица ........................., кога заступа директор 
......................... (у даљем тексту: Продавац), 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Наручилац спровео јавну набавку мале вредности број 14 – 1/16, за коју је наручилац објавио 
позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 
наручиоца, дана 01.02.2016. године, а у свему у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015) 

- Понуђач доставио понуду заведена код Наручиоца под бројем _________, у свему у складу са 
конкурсном документацијом; 

- Наручилац изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бр.__________, 
од _________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од ___________, у свему у 
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 86/2015) 
 
 

Члан 1. 
1.1.Предмет Уговора је купопродаја техничког материјала – партија _____, са испоруком на адресу 

Купца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије магацина, а у свему према понуди 
Продавца, заводни број Купца _______ од _____ 2016. године која је достављена у поступку јавне 
набавке мале вредности и прихваћена од стране стручне комисије Купца. 

 
1.2.Саставни део овог Уговора је понуда Продавца из става 1. овог члана. 
 

Члан 2. 
2.1. Цене робе утврђене су понудом Продавца, заводни број Купца _________ од ______ 2016.године.  
 
2.2. Вредност уговора према јединичним ценама: 

- за партију 1 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин; 
- за партију 2 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин. 
- за партију 3 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин; 
- за партију 4 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин. 
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- за партију 5 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин; 
- за партију 6 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин; 
- за партију 7 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин; 
- за партију 8 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин. 

 
2.3. Наручилац  посла се обавезује да плаћање испоручених добара изврши према јединичним ценама 

из понуде, с тим да: 

- укупна вредност Уговора за партију 1 не може прећи износ од 400.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 2 не може прећи износ од 800.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 3 не може прећи износ од 500.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 4 не може прећи износ од 400.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 5 не може прећи износ од 100.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 6 не може прећи износ од 400.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 7 не може прећи износ од 300.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу. 

- укупна вредност Уговора за партију 8 не може прећи износ од 100.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу. 
 

2.4. Продавац је обавезан да у случају да даје попуст на понуђене цене у фактури посебно прикаже: 
- понуђене цене 
- попуст исказан у % 
- укупну вредност фактуре умањену за % попуста. 

 
2.5. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је 

Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, 
транспортом, истоваром и испоруком 

 
2.6. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од 

стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у 
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника 
од најмање два произвођача. 

 
Члан 3. 

3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује сукцесивно, у 
количинама и динамици коју одреди сам Купац, у року од 48 часова (и то у радно време од 08 – 
14 часова) од писаног захтева Купца уз потврду наруџбине путем факса или електронском 
поштом.  

  
3.2. Уговорне стране су сагласне да се писани захтев из става 1. овог члана може доставити путем 

факса и електронском поштом, а у случају хитности телефоном уз потврду наруџбине путем 
факса или електронском поштом у року од 24 сата.  

  
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује у свему у складу са 

позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим 
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.  
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3.4. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на 
прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења 
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. 

 
3.5. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 
 

Члан 4. 
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћа Продавцу уплатом на 

текући рачун Продавца. 
 
4.2. Плаћање ће се извршити у року до 30  дана од дана пријема рачуна. 
 
4.3. Продавац се обавезује да на рачуну за испоручену робу наведе број уговора, број партије 

као и број наруџбенице по основу које врши испоруку добара. 
 
4.4. Продавац је дужан да до 05. у месецу достави рекапитулацију свих рачуна који су настали 

према Купцу за претходни месец и то за сваку партију посебно. 
 
4.5. Продавац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Купцу  регистровану бланко 

соло меницу и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора, којом 
гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза. 

 
4.6. Купац задржава меницу за све време важења овог уговора. 
 
4.7. Продавац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 5. овог члана, Купцу преда 

копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, као и овлашћење Купцу 
да менице може попунити у складу са овим уговором. 

 
4.8. Уколико Продавац не поступи у року из става 5. овог члана, овај уговор се закључује са 

одложним условом и почиње да важи од момента подношења менице. 
 

Члан 5. 
5.1. Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим 

или међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима. 
 
5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без 

претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узоке производа из 
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико 
поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе 
падају на терет Продавца. 

 
5.3. Квантитативан пријем робе се врши приликом пријема у магацину Купца у присуству Продавца. 
 

Члан 6. 
6.1. Продавац се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени 

непосредним опажањем, на усмени захтев Купца без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, 
испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета. 

 
6.2. У случају постојања квантитативних недостатака Купац може одмах уложити приговор, а 

Продавац се обавезује да одмах утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник, који 
потписују присутни представници обе уговорне стране. 
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6.3. Квантитативне недостатке констатоване записником из става 2. овог члана, Продавац је дужан 
да, без одлагања а најкасније у року од 5 дана, отклони о свом трошку. 

 
6.4. Накнадно утврђени квантитативни недостаци могу се истицати у писаној форми у року од 5 дана 

од дана испоруке. 
 

Члан 7. 
7.1. Уколико Купац установи недостатке испоручених добара који су резултат непрописног 

паковања, утовара, транспорта, претовара, истовара или испоруке, Продавац је дужан да 
недостатке отклони о свом трошку у року који одреди Купац. 

 
7.2. Уколико Продавац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке, Купац задржава право 

да о трошку Продавца отклањање недостатака уступи другом лицу. 
 

Члан 8. 
8.1. У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће бити у 

обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % од износа 
уговорене цене из члана 1. овог Уговора, али не више од 5%. 

 
8.2. Делимично извршење уговорне обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања 

уговрне казне. 
 
8.3. Уколико је Купац због кашњења Продавца у испоруци или предаји добара из члана 1. овог 

уговора, претрпео штету која је већа од уговрне казне, може уместо уговорне казне захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

 
Члан 9. 

9.1. Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне 
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

 
9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша 
сила. 

 
Члан 10. 

10.1. Продавац је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и стандардима 
чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља 
на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине. 

 
Члан 11. 

11.1. Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини на имовини Купца својом 
кривицом или грубом непажњом. 

  
11.2.  Купац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања 

уговорених обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за штету коју је Купац у том 
случају претрпео и дужан је да је надокнади. 

 
11.3. Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. и става 2. овог члана 

заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину штете, о чему ће 
се сачинити записник. 
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Члан 12. 
12.1. Овај уговор закључује се на период од 12 месеци. 
 
12..2 У случају централизације јавних набавки, овај Уговор престаје да важи првим даном примене 

централног снабдевања. 
 

Члан 13. 
13.1. Уколико Продавац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин или уколико Купац не 

прихвати промену цена на захтев Продавца овај уговор се може раскинути са отказним роком од 
30 дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду уз обавезу Продавца да настави са 
испоруком до истека отказног рока. 

 
13.2. Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из члана 12. овог уговора, закључно са даном 

утрошка укупно опредељених средстава Купца за добра која су предмет овог уговора о чему ће 
Купац писмено обавестити Продавца. 

 
Члан 14. 

14.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у 
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву. 

 
Члан 15. 

15.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа. 

 
Члан 16. 

16.1. Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један примерак задржава свака 
уговорна страна. 

 
 
 
 
  ЗА ПРОДАВЦА                ЗА КУПЦА 
     ДИРЕКТОР                      ДИРЕКТОР  
    _________________________                                        __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
 
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени представник групе понуђача. 
 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи 
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Прилог број 8. 
 
 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА  
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 
 
 

 Изјављујемо да прихватамо да Наручилац реализује регистровану бланко соло меницу на 
износ од 5% од укупно понуђене вредности, у случају повлачења или мењања поднете понуде или 
одустанка од закључења уговора, у складу са чланом 13. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. 
 
Прилог уз ову изјаву: 
Регистрована бланко соло меница, менично овлашћење на износ и картон депонованих 
потписа. 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ     М. П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
 
 
 

Прилог број 9. 
 
 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА  
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА  

ДОБРО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
 

 Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено 
средство финансијског обезбеђења, безусловну, без приговора и плативу на први позив  регистровану 
бланко соло меницу за добро и благовремено извршење посла,  у висини од 10% од укупне вредности 
уговора, која траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 
 
Прилог уз ову изјаву: 
Писмо о намерама понуђача да ће доставити  регистровану бланко соло меницу, менично 
овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора и картон депонованих потписа. 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ     М. П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
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Прилог бр. 10. 
 
 
 
 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), 
дајемо следећу изјаву 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
ЈН БРОЈ 14 – 1/16 

 
 
 

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда 
сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке. 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ     М. П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена. 
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Прилог бр. 11. 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), а сходно члану 6. 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 – технички материјал JНМВ број 14 – 1/16. 

Предмет: Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ – ом: 
1.  
2.  
3.  
УКУПНО:  

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) 
 
Напомена: 
- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и 

који тражи 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 образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му 
надокнади трошкове, 

- достављање овог обрасца није обавезно, 
- уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац – 

трошкови припреме понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и 
печатом оверити 

 
МЕСТО И ДАТУМ     М. П.     ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________         _____________________ 
 
 

Прилог број 12.  
 
, 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
 

- НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА – 
 
 

ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  
     У КРАЉЕВУ 




