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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ“ ЗЕМУН 

 

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 – у 
даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. 
гласник РС'' бр. 29/13), Упутства о поступању у спровођењу јавних набавки које се 
финансирају на терет средстава буџета града Београда (Градоначелника града Београда бр. 
020-1760/13Г од 28. 03.2013. године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 5129 
од 28.07.2015. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 5130 од 
28.07.2015. године,  припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну 
набавку бр. ОПД 6/2015 – потрошни материјал  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 
-Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
  Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ , 11080 Земун, Радича Петровића бр. 26,  
  www.pudrsimamilosevic.edu.rs ; 
-Остали подаци о наручиоцу: 
  Матични број:…………………………………………… 07041055; 
  Шифра делатности: …………………………………..85321; 
  ПИБ: ………………………………………………………….100008875; 
  Текући рачун: ……………………………………………840-606667-41; 
  Назив банке: ……………………………………………..Управа за трезор; 
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Трезора града Београда у 
оквиру Секретаријата за финансије града Београда, Градске управе града Београда. 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА: 
Врста поступка: отворени поступак . 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Предмет јавне набавке бр. ОПД 6/2014 су добра – потрошни материјал за одржавање 
објеката 

Предмет јавне набавке је обликован у 11 (једанаест) партија и то: 
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Бр. 
пар. 

Назив партије Назив и ознака из општег 
речника набавки 

Процењена вредност 
по партијама 

1.  Водоинсталатерски 
материјал 

44115200 - Водоинсталатерски 
материјал 

927.000,00

2.  Електро материјал 31700000 – електронски, 
електромеханички и 
 електротехнички материјал 

600.000,00

3.  Браварски и 
метални материјал 

44520000 – браве, кључеви и шарке 625.000,00

4.   Столарски материјал 03419000 – дрвна грађа, 03419100 –
производи од дрвне грађе 

770.000,00
 

5.   Молерско фарбарски 
материјал 

44111400 – боје и зидне облоге, 
39224210 –  
четке за бојење 

200.000,00
 

6.  Пластични 
материјал 

19520000 – производи од 
пластичних маса 

850.000,00

7.  Аутогуме 34351100 – гуме за аутомобиле 340.000,00
8.  Инвентар и 

резервни делови за 
техничку службу 

44400000 – разни готови производи 
и сродни артикли, 34913000 – разни 
резервни делови 

120.000,00
 
 

9.  Поднополагачки 
материјал 

4419000 – разни грађевински 
материјал 

317.500,00

10.  Алат 44510000 - алати 344.164,00
11.  Материјал за 

кројачницу 
19200000 – тканине од текстила и 
сродни производи 

 
300.000,00 

Укупна процењена вредност 5.416.664,00

 
ЦИЉ ПОСТУПКА 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Контакт особа за ближе информације везане за конкурсну документацију је: 
Јасмина Јукић, телефон: 2606-662,  моб. тел.: 064/809-7614, e-mail: 
sekretarustanove@pudrsimamilosevic.edu.rs 

 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 124/12, у даљем тексту: ЗЈН) 

и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Конкурсном документацијом су одређени услове које понуђач мора да испуни да би могао да 
учествује у поступку јавне набавке, као и докази којима се доказује њихова испуњеност. 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА 
 

1.1 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 Закона и то: 



4 

 

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

(члан 75. став 1. тачка 1. Закона); 
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона); 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3. 
Закона); 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона); 

 
Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе (образац бр. 6 из 
конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине (члан 75. 
став 2. ЗЈН).  
 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 
1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
    регистар, (из члана 75. став 1. тачка 1. Закона) – Доказ:  
 
А) Правно лице као понуђач доказује достављањем: 
 

 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра 
надлежног Привредног суда;  
 

 
Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем: 
 

 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 
одговарајућег регистра; 

*Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни 
на интернет страници Агенције и Суда.  
Испуњеност овог услова је неопходан за : понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој 
понуди.  
 
2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона – Доказ:  
     
     А) Правно лице као понуђач доказује достављањем: 
  

  Извода из казнене евиденције Основног суда, односно Уверења основног 
суда на чијем је подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није 
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осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 

 Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе; 
 

 Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да 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 (захтев 
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту 
пребивалишта). 

 
* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. 
**Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 
***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем: 
 

- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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; 

 
* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 
 
В)  Физичко лице, као понуђач доказује достављањем: 
- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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  
* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 3. Закона да понуђачу није изречена мера забране 
обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, 
доказује: 
 

А) Правно лице достављањем: 
 

 Потврде : Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности 
или 

 Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, 
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда. 
 
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда 
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 
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Б) Предузетник, достављањем: 
 

 Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања 
делатности или Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
 
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда 
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 
 
В)  Физичко лице, достављањем: 
 
-Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања 
одређених послова. 
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
 

4) Услов из члана 75. став 1 тачка 4. Закона да је понуђач измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији, доказује достављањем:  
 

 Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе 

 и 
 Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода . 
или 

 Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације; 

 
* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови 
групе понуђача.  
 
Понуђач који је  уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН, али је обавезан да у понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача 
тако што ће уз понуду доставити изјаву на меморандуму понуђача у којој наводи 
да је уписан у регистар понуђача или копију решења Агенције за привредне 
регистре о упису у регистар понуђача. 
 
 

6) Услов из члана 75. став 2. ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем 
обрасца изјаве (образац бр. 6). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом.  
* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача.  
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 
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примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава 
убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, 
(јемствеником), у целини и запечаћене, осим оригинал сопствене бланко менице за 
обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, која може бити приложена у 
пластичној фолији. 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена,  оверена  печатом и потписана од 
стране одговорног лица понуђача.  
Испуњеност услова из члана 75. Закона, понуђач доказује документима које подноси уз 
понуду. 
Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, али је дужан да наведе интернет адресе на којима су докази 
објављени.  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача  достави 
доказе да испуњава испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 
 
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом  којим се уређује 
електронски документ. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. Документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, 
односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у 
преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни 
страни језик. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због 
тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 
односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 
прописани начин. 
 



8 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Јавна набавка број: ОПД 6/2015 

потрошни материјал за 2015 годину 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИК У  НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се 
на српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном 
језику, достави и оверени превод на српски језик од стране судских тумача за предметни 
страни језик. 
 
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуда се припрема на обрасцима и Моделу уговора, који су саставни део Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Понуђачи могу 
поднети понуду за једну или више партија, на начин који ће омогућити вредновање понуде 
за сваку партију посебно. 
Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у 
свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.  
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити 
уз параф и оверу печатом.  
 
Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 
Докази: 
-Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. ЗЈН, наведене и 
описане у делу Конкурсне документације „ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ и  „УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“  
-Доказе о испуњености додатних  услова за учешће у јавној набавци из чл.76. ЗЈН, наведене 
и описане у делу Конкурсне документације ''ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ и „УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА“ 
Обрасци: 

1. Образац 1 – Образац понуде  
2. Образац 2 – Образац структуре цене  
3. Образац 3 – Образац модел уговора 
4. Образац 4 – Овлашћење за попуну бланко менице (са бланко меницом)  
5. Образац 5 – Изјава понуђача о средству финанс. обезбеђења – сопствене бланко 

менице за добро извршење посла 
6. Oбразац 6 – Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  
7. Oбразац 7 – Изјава о трошковима припреме понуде  
8. Oбразац 8 – Изјава о независној понуди  

Узорци: 
    Понуђач је дужан да достави узорке тражене у орасцу структуре цене. 
 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Не прихвата се понуда са варијантама. 

ЗАКОН 
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 
условима који важе у Републици Србији. 
На ову набавку ће се примењивати: 
- Закон о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС“ бр. 124/12);  
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- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама 
  (''Сл. лист СРЈ''  бр. 33/97, 31/01, ''Сл. гласник“ бр. 30/10);  
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци  (''Сл. лист 
  СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист  СРЈ" бр.31/93 "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 –  
  Уставна повеља); 
- Прописи везано за добра која су предмет јавне набавке  
- Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке  
  (Сл. гласник РС'' бр. 29/13. године и бр. 31/13. године). 
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права 
интелектуалне својине.  
 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне 
набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 
надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач 
тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу 8 и 
приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења.  
 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У складу са чланом 87. став 6., понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у 
року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или 
путем поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој страни коверте или 
кутије, у коју се пакује измена или допуна додаје реч ''измена'' или ''допуна'', а у зависности 
од тога шта се у коверти или кутији налази. 
 

ПОНУЂАЧ 
      У складу са чланом 87. став 3., ЗЈН, понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подиспоручилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду:  
 

1. самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну 
набавку),  

2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 
подизвођачем) и  

3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну 
набавку). 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се 
извршити преко подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава 
подизвођачу/има не може бити већи од 50%. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач са којим је закључен уговор, не може ангажовати за подизвођача лице које није 
навео у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског 
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обезбеђења за добро извршење посла , раскинути уговор и писаним путем обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим 
је закључен уговор. 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
 У прилогу Обрасца понуде (Обрасца бр.1), група понуђача је дужна да достави споразум 
којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81 став 4 тачка 1-6 ЗЈН, и то 
податке о: 
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
  заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења; 
- Понуђачу који ће издати рачун; 
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. Обрасце бр. 1, бр. 2 и бр. 9, у случају подношења заједничке понуде попуњава, 
потписује и печатом оверава носилац посла. Образац бр. 3 у случају подношења заједничке 
понуде попуњава, потписује и печатом оверава понуђач који је споразумом понуђача 
одређен да у име групе понуђача потпише уговор. Обрасце бр. 4, бр. 5 и бр. 8, у случају 
подношења заједничке понуде попуњава, потписује и печатом оверава понуђач који је 
споразумом понуђача одређен да у име групе понуђача поднесе средства обезбеђења. 
Обрасце бр. 6 и бр. 7, у случају подношења заједничке понуде попуњавају, потписују и 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Плаћање се врши безготовински, преносом средстава на рачун понуђача. 
Рок плаћања : у року  од  45 дана од  дана пријема уредне фактуре од стране Купца, (у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
"Сл.гласник РС", бр. 119/2012). 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Динамика, рок и место испоруке су прецизно наведени у моделу уговора за сваку партију.  
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
Техничке спецификације, квалитет, количина и опис су дати у обрасцу структуре цене.  
 
ВАЛУТА 
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом.  
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. У цену су такође 
укључени трошкови испоруке (транспортни трошкови са истоваром у магацин купца). У 
обрасцу структуре цене се уписује % учешћа трошкова испоруке у цени производа.  
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НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде: минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О: 

 
-Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија 
и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 
или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 
 
Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), 
адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса 
Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса 
Агенције: www.sepa.gov.rs; 
Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке и уговорних обавеза прихвата: 
А)За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке (за озбиљност понуде), 
понуђачи су у обавези да за сваку партију за коју подносе понуду, доставе оригинал 
сопствену бланко меницу, (оверену и потписану, са копијом депо картона, и доказом о 
регистрацији менице у регистру Народне банке Србије) и овлашћењем за попуну менице 
– Меничним писмом (образац бр. 4) ) са клаузулом ,,без протеста“, насловљеним на 
Предшколску установу „Др Сима Милошевић“ Земун, у износу од 2% од вредности понуде 
без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана јавног отварања 
понуда, односно до истека рока важности понуде. 
Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним 
недостатком понуде. 
Б)За обезбеђење испуњења уговорних  обавеза (за добро извршење посла), изабрани 
понуђач, односно Добављач биће у обавези да у року од 10 дана од дана закључења 
уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, (оверену и потписану) са 
копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 
овлашћењем за попуну менице – Mеничним писмом са клаузулом ,,без протеста“, 
насловљеним на Предшколску установу „Др Сима Милошевић“ Земун, за добро извршење 
посла у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности минимум 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење посла.  
 
Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора 
се продужити рок трајања за сопствену бланко меницу за испуњење уговорних обавеза. 
Средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу 
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средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости 
испунио своју обавезу која је обезбеђена.  
 
Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, а 
тиме се помери и завршетак гарантног рока,  мора се продужити рок трајања за сопствену 
бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
 
Средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу 
средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости 
испунио своју обавезу која је обезбеђена. 
Меница и менична овлашћења ће се достављати по правилу: један уговор = једна меница. 
Саставни део Конкурсне документације је (образац 5 - Изјава којом се понуђачи обавезују да 
ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 
Конкурсној документацији. 
 
ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
У случају да најповољнији понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци, има негативну 
референцу за одређени предмет јавне набавке, који није истоврсан предмету ове јавне 
набавке, понуђач ће бити у обавези да уз сваки потписани уговор достави по једну оригинал 
бланко соло меницу (оверену и потписану) са клаузулом „без протеста“, са меничним 
овлашћењем, као додатно средство обезбеђења за испуњење уговорених обавеза у висини 
од 15% од укупне вредности закљученог уговора. Меница се доставља у року од 10 дана од 
дана закључења уговора и мора имати рок важности минимум 30 дана дужим од уговореног 
рока за коначно извршење посла.  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   
У складу са чланом 63. став 2., заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно 
путем поште, електронске поште или факсом. 
 

Aдреса: Предшколска установа  „Др Сима Милошевић“, ул. Радича Петровића бр. 26, 11080 
Земун, факс: 011/2672-976;  
Електронска пошта: javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs 
 
Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) 
дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и 
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници. 
 
КОМУНИКАЦИЈА 
У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и увези са обављањем 
послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или 
факсом. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
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Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
Конкурсна документација има укупно  46  странa. 
 
МОДЕЛ УГОВОРА 
Модели уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да 
прихвата све елементе модела уговора.  
 
НЕДОСТАЦИ  У КВАЛИТЕТУ И КВАНТИТЕТУ ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА 
У случају да се на испорученим добрима утврде недостаци у квалитету и квантитету о томе 
се саставља записник.  
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету 
добара, понуђач мора исте заменити и доставити у најкраћем могућем року на локацију на 
којој су првобитно испоручени.  
 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ  
Наручилац  је дужан да:  

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3. наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац  ће као поверљива третирати само она документа  која је у доњем десном углу 
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. 
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“,  у 
складу са чланом 14. ЗЈН-а. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Наручилац je дужан да чува 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 одбити давање информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  
 
ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. 
У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о 
отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну 
набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник. 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  
 
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 
неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 
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Услов за учешће представника понуђача у поступку отварања понуда је да пре почетка 
јавног отварања понуда Комисији за јавне набавке предају овлашћењe (заведено, оверено и 
потписано од стране одговорног лица понуђача).  
 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
Наручилац ће одбити понуду ако : 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2. понуђач не достави тражене узорке  
3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
     садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

Комисија за јавну набавку наручиоца, разматраће само понуде које су благовремено 
предате. Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да 
је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 
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 доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао; 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 
Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су: 
 

1. правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2. исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року; 
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подиспоручиоци, односно чланови групе понуђача; 
7. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података 

наведених у понуди; 
8. писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоц непотписан уговор 

о јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након 
што му је уговор у поступку јавне набавке додељен. 

9. писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 
обезбеђења; 

10. писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 
набавки или по основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 
набавкама. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује правноснажну судску одлуку или коначну 
одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који 
је закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који 
је понуђач добио негативну референцу. 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава у 
поднетој понуди. 
Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подиспоручиоца. 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 
је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом. 
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике 
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са 
исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
ПАТЕНТИ И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН,  на основу извештаја о стручној оцени понуда, 
донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 25 дана од дана јавног отварања понуда. 
Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на 
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о 
обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 
припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, 
истакне захтев. 
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 
доставити свим понуђачима. 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, из 
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
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престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
 
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. 
ЗЈН. 
У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог 
лица, може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и 
Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 
надзорник 
Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а 
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја 
рока за подношење понуда.  
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 а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако 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 
подносилца захтева знао или мога знати приликом подношења предходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ 
о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на рачун број: 840-0000742221843-57, модел: 
97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка 
административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: ОП 1/2013. уз назнаку 
броја партије. 
 
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. став 6 ЗЈН, наручилац у складу са чланом 113. ЗЈН закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права, ако захтев није поднет.  
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Уговор се може закључити и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је 
поднета само једна понуда. 
Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка  
јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора 
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници 
 

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуђач приликом подношења понуда попуњава, потписује и оверава следеће обрасце:  
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                                                                   ПАРТИЈА БР._____________             Образац бр. 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПД 6/2015 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2015 

(Уписати назив и бр. партије  _________________________________________________) 

Понуда 
број:_____________________  
Начин наступања (заокружити) 

1. самостално
2. са подиспоручиоцем/има 
3. као група понуђача 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА 
Назив понуђача/носиоца посла  
 

 

Адреса седишта  
 

 

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун понуђача и банка  

Матични број понуђача  

Порески индентиф. број (ПИБ)  

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 
Назив члана 
групе/подизвођачаа 

 

Адреса седишта 
 

 

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун и банка  

Матични број   

Порески индентиф. број (ПИБ)  

Део предмета и % укупне 
вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 
(не већи од 50%) 
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3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 
Назив члана групе/подизвођача 
 

 

Адреса седишта  

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  
Електронска пошта  

Текући рачун и банка  

Матични број   

Порески индентиф. број (ПИБ)  

Део предмета и % укупне 
вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача 
(не већи од 50%) 

 

4.ПОДАЦИ О ВРЕДНОСТИ ПОНУДЕ
Укупна вредност добара за 
партију (без ПДВ-а)  

 

Укупна вредност добара за 
партију (са ПДВ-ом)  

 

Рок важења понуде  
(уписати број дана) ____ дана (минимум 30) од дана отварања понуда 

Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде.
                                                                                 
                                                                     МП              Потпис одговорног лица понуђача 
Датум:_________________     
                                                                                          _________________________ 
 
 
 

*У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести 
податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе понуђача, односно 
подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, образац понуде фотокопирати 
у потребан број примерака  и прикључити постојећем обрасцу. 
** У случају подношења заједничке понуде, носилац посла попуњава, потписује и печатом оверава образац  понуде



ПАРТИЈА 1  ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ  МАТЕРИЈАЛ 

Образац  2.

РБ Артикал
Јед. 

мере
Кол.

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ)   

Укупна       

вредност      

(без ПДВ)

Цена по 

јед. мере   

са ПДВ      

Укупна       

вредност       

са ПДВ

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Вирбла са гумицом и рукохватом (1/2) ком. 30

2 Вирбла са гумицом и рукохватом (3/8) ком. 5

3 Вирбла вентила са точкићем 6/4" ком. 2

4 Пловак за водокотлић‐бешумни "Конимекс" или одговарајуће ком. 20

5 Пловак за водокотлић "Геберит" ком. 10

6 Звоно за Геберит (рио)  водокотлиће, нискомонтажне ком. 2

7 Звоно за водокотлић "Конимекс" или одговарајуће  ком. 10

8 Звоно за високомонтажни водокотлић Геберит "Фонтана" или одговарајуће ком. 4

9 ПВЦ полуга за водокотлић ком. 30

10 ПВЦ полуга за водокотлић ''КРУШИК'' ком. 20

11 Дршка ‐ потезаљка са канапом за водокотлић ком. 20

12 Ек вентил лоптасти са филтером 1/2 на 3/8 ком. 26

13 WC шоље велике (прва класа) ком. 5

14
WC шоље дечије са стандардним прикључком за испирну цев  (за конимекс манжетну, 

а не за гуму преклапачу)
ком. 4

15 WC даске са поклопцем, бакелитне, анибактеријска, са инох шрафом  ком. 10

16 WC даске дечије са поклопцем,  бакелитне, антибактеријска ком. 30

17 Носачи лавабоа "Диана" или одговарајуће ком. 5

18 НосачиWC шоље "Диана" или одговарајуће 518 Носачи WC шоље "Диана" или одговарајуће ком. 5

Предшколска установа "ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ"
Капетана Радича Петровића 26 образац бр.2
Београд ‐ Земун

Образац структуре цене

20



19 Носачи бојлера "Диана" или одговарајуће ком. 5

20 Носачи бојлера куке (за типл 14) ком. 5

21 Куке за водокотлић ком. 4

22 Тефлон трака (0,075x12x12000mm) "Loctite" или одговарајуће ком. 10

23 Гумице 3/8 (Ø10) за вирбле ком. 10

24 Гумице 1/2"(ø16) за вирбле  ком. 10

25 Гумице ø16 равне ком. 10

26 Гумице ø 16 конусне ком. 10

27 Гумице 3/8 равне ком. 10

28 Гумице ¾ пљоснате прстенасте (за батерије) ком. 10

29 Гумице ¾ прстенасте (за батерије) ком. 10

30 Гумице½ прстенасте ком. 10

31 Гумица за звоно wc котлића са ужом рупом 1031 Гумица за звоно wc котлића са ужом рупом ком. 10

32 Гумица за звоно wc котлића са широм рупом ком. 50

33 Гума са дршком за отпушавање ком. 10

34 Гума манжетна  за wc шољу (преклапача) ком. 10

35 Звездице ПВЦ за точкић за вирбле ком. 10

36
Гума манжетна штелујућа за wc шољу "Конимекс" или одговарајуће          стари тип од 

силиконске гуме ком. 20

37
Гума манжетна штелујућа за wc шољу "Конимекс" или одговарајуће          стари тип од 

силиконске гуме ком. 20

38 Жива гума кг 3

39 Кудеља (супер‐фина) кг 3

40

Сифон за лавабо‐судоперу "Texo" или одговарајуће, са инокс дугим  шрафом и 
решетком. Са штампаним називом произвођача на флексибилној цеви, са редукцијом 

за оловну цев, тростепена редукција. На прикључном комаду на отвор судопере или 

лавабоа, унутрашњег пречника ø 45мм, налази се централни ваљкасти носач ø15х15 

уливене навртке за шраф за металну решетку сифона М6х75, трокраки носач уливене 

навртке под углом 120° појединачног крака висине 11мм и дебљине 2мм оргинално

ком. 25

навртке под углом 120  појединачног крака висине 11мм и дебљине 2мм, оргинално 

једин. паковање.

21



41

Сифон за дуплу судоперу  "Texo" или одговарајуће са инокс дугим шрафом и решетком. 
Са штампаним називом произвођача на флексибилној цеви, са редукцијом за оловну 

цев, тростепена редукција. На прикључном комаду на отвор судопере или лавабоа, 

унутрашњег пречника ø 45мм, налази се централни ваљкасти носач ø15х15 уливене 

навртке за шраф за металну решетку сифона М6х75, трокраки носач уливене навртке 

под углом 120° појединачног крака висине 11мм и дебљине 2мм, оргинално једин. 

паковање.

ком. 16

42

Водокотлић високомонтажни од АБС пластике. Унутрашњост кућишта обложена 

стиропором, дебљине 5‐7мм. Димензије:   висина‐34,5цм; ширина‐42цм; дубина‐14цм; 

Центар прикључног црева за воду на 5цм од зида, и на 30цм од дна 

водокотлића(спољне мере). Отвор на предњој десној страни поклопца за могућност 

ниске монтаже димензије 11,3цм х 3,8цм са заобљеним угловима отвора тј.радијусом 

1цм, . Отвори на бочним странама водокотлића 2 ком. на страни где је правоугаоно 

дугме за испирање мере ø2,4цм са унутрашњим квадратним прорезима мере1,8цм и 

чеповима за исте отворе. На укупном размаку 5,8цм од врха поклопца до доње мере 

чепа. На супротној бочној страни један отвор са центром на мери 5,8цм и 5цм од задње 

ћ 5 ј ј б

ком. 10

стране водокотлића. 5 година гаранције, појединачно пакован у картонску амбалажу 

плаво белог дизајна. подлеже стандарду ДИН 19542.    "ГЕБЕРИТ АП112" или 
одговарајући.

43

Водокотлић нискомонтажни од АБС пластике. Унутрашњост кућишта обложена 

стиропором, дебљине 5‐7мм. Димензије:   висина‐39цм; ширина‐41цм(мера на врху 

поклопца) ; дубина‐13,5цм; Центар прикључног црева за воду на 5цм од зида, и на 

34цм од дна водокотлића(спољне мере). Отвор за дугме за испирање је у облику 

ромба на средини поклопца . Отвори на бочним странама водокотлића по један са 

сваке стране са унутрашњим квадратним прорезима мере1,8цм и чеповима за исте 

отворе, који својим обликом прате линију заобљења странице водокотлића, са 

центром на 34цм од унутрашњег фалца на доњем отвору водокотлића  мере ø59,7мм 

спољне мере и 31мм висине испуста, са навојем на дужини 15 мм. Са  5 година 

гаранције, појединачно пакован у картонску амбалажу плаво белог дизајна. подлеже 

стандарду ДИН 19542.    "ГЕБЕРИТ АП110" или одговарајуће.

ком. 10

44 Испирна цев, крута за високомонтажни водокотлић ‐ једноделна ком. 10

45 Лук испирне цеви ком. 1045 у р ц ком. 10
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46
Бојлер 120 л прохромски, гаранција произвођача 10 година, "Дом" или одговарајуће

ком. 4

47
Бојлер 80л, прохромски (са фланшом као код Магнохрома) "Дом" или одговарајуће ‐ 

гаранција 10 година
ком. 5

48
Бојлер 50л, прохромски (са фланшом као код Магнохрома) "Дом" или одговарајуће ‐

гаранција произвођача 10 година
ком. 8

49
Бојлер 10 л прохромски, високомонтажни (фланшна као код Магнохрома) "Дом" или 

одговарајуће ‐ гаранција произвођача 10 година
ком. 8

50 Бојлер 5 л (гаранција 10 година), високомонтажни ком. 8

51 Бојлер 5 л (гаранција 10 година), нискомонтажни ком. 16

52

Седећа једноручна батерија са 2 цеви, и високом лучном лулом за кухињске казане. 

Димензије луле: ø26мм, на врху перлатор "HC". Висина луле 285мм, радијус 

заобљености куле 225‐230мм.Осно растојање од центра батерије до млаза из луле 

240мм, и висином од равни казана до перлатора 215мм. Тело батерије ø60 х 95 спољне 

мере, а налази се под углом у односу на вертикалу луле. Гаранција произвођача 6 

ком. 2

година, "SIMPATY"‐   батерија за кухињу, "Унитас" или одговарајуће.

53

Седећа једноручна батерија за лавабо са 2 цеви, са косом лулом и перлатором "LL". 

Висина од лавабоа до перлатора 122мм, осно растојање између тела батерије и 

перлатора 200мм, ширина изливне цеви на средини је 30мм и дебљина 18мм у основи 

и 13мм код перлатора, мерено на местима доступним мерилу. 6 година гаранције 

произвођача "Унитас" или одговарајуће  

ком. 2

54
Зидна једноручна батерија за лавабо или судоперу, лула L 200мм са  перлатором "LL" ‐ 

Р 788 IB.     6 година гаранције произвођача "Унитас"    или одговарајуће. ком. 2

55
Туш батерија једноручна, са цревом и ручицом, непомична лула са перлатором "HC"  6

година гаранције произвођача.   "Унитас"                    или одговарајуће.
ком. 2

56
Туш батерија једноручна купатилска са цревом и ручицом, шведска цев, 32цм

(6 година гаранције произвођача) "Унитас" или одговарајуће ком. 2

57
Зидна једноручна батерија кухињска, за проточни бојлер

(гаранција  произвођача 6 година) "Унитас" или одговарајуће ком. 2

58

Чесма обична (само хладна вода), вирбла 1/2" са изливном цеви ø18мм "S" облика, 

L=200мм, испод вирбле,  перлатор "HC", "P 790 IC", ø23 х 17 мм спољне мере, навија се 

на излив, троугласти рукохват, "Росан" или одговарајуће. ком. 20
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59

Једноручна зидна батерија (само хладна вода),  једноручни вентил за хладну воду, 

дужине тела 150мм, ширине тела полукружног облика, код прикључног навоја на 

водоводну инсталацију 41,5мм; са перлатором "HC", увијеним у тело‐излив, розетна ‐ 

чаура на мешачкој глави ø35мм висине27,5мм са навојем за тело батерије, пречник 

горњег отвора за пролаз полуге мешачке главе ø24мм  гаранције произвођача 5година. 

"РОСАН" ЈР 521001, или одговарајуће.

ком. 6

60
Једноручна седећа чесма (само хладна вода),  једноручни вентил за хладну воду, 5 

година гаранције произвођача „Росан" ЈР 541001, или одговарајуће. ком. 6

61

Зидни туш за професионалне кухиње за прање термоса и великог посуђа, са дужином 

излива 250мм, висина излива 240мм,  висине заштитне спиралне облоге око 

флексибилног црева до 1м. мешајућа батерија,  и додатни вентил на ручици туша, цев 

инокс, "Рубинето" или одговарајуће.

ком. 2

62 Перлатор ‐ сито за луле 1/2" ун   "LL"       INOX ком. 50

63 Перлатор ‐ сито за луле 1/2"      "CH"         INOX ком. 30

64 Изливне цеви пљоснате за једноручну батерију 32 цм ком. 30

65 Изливне цеви пљоснате за једноручну батерију 18 цм ком. 30

66 Изливне цеви пљоснате за једноручну батерију 10 цм ком. 30

67 Баштенска славина ½ на ¾ (са лоптастим вентилом) ком. 5

68 Славина за веш машину ком. 5

69 Трокраки мешни вентил ком. 5

70 Мешачка глава за "РОСАН" батерије‐шире појединачно паковање ком. 16

71 Мешачка глава за "РОСАН" батерије‐уже појединачно паковање ком. 30

72 Мешачка глава тип "Б" (испуштено дно) за за једноручну батерију ком. 30

73 Мешачка глава за кинеске једноручне батерије (само хладна вода) ком. 30

74 Инокс црева ½ „Еуротис" или одговарајуће. м 30

75 Инокс црева 3/8 „Еуротис или одговарајуће. м 30

76
Инокс холендери ½" „Еуротис" или одговарајуће., паковање 10 комада са клингеритом

пак. 30

77
Инокс холендери ⅜"„Еуротис" или одговарајуће., паковање 10 комада са клингеритом

пак. 30
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78
Туш црева1/2"х 1,5м х 8мм, на декларацији произвођача отпорност на истезање силом 

од 50 кг.  са 5 годинa гаранције.
ком. 25

79 Туш ручица са силиконским млазницама   "Диплон" или одговарајуће. ком. 30

80 Флексибилно црево  за бојлер дуж. до 60цм са прикључним холендерима 3/8˝ ком. 20

81 Флексибилно црево за бојлер дуж. до 60цм са прикључним холендерима 1/2˝ ком. 20

82 Лавабо 45 цм –прва класа ком. 8

83 Лавабо 60 цм – прва класа ком. 2

84 Трокадер ком. 1

85 Решетка за трокадер ком. 2

86 Сиц за батерије ком. 5

87 Тучане цеви ø 50 од 250 ком. 5

88 Тучани лук ø 50 од 90 степени ком. 5

89 Тучани лук ø 50 од 45 степени ком. 5у у д

90 Цеви ½" од ПВЦ (аналогно квалитету „Екопластик) дужине 6м  м 12

91 Цеви ¾" од ПВЦ (аналогно квалитету „Екопластик) дужине 6м м 12

92 Колено ½" од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

93 Колено ¾" од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

94 Завршно колено ½" од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

95 Завршно колено ¾" од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

96 Тештик  ½" од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 5

97 Тештик ¾ " од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 5

98 Редукција ½" на  ¾ " од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 5

99 Вентил ¾ "  са вирблом (точкић)  ПВЦ             "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

100 Вентил ½"   са вирблом (точкић)  ПВЦ             "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

101 Вентил ½" са вирблом (точкић) метални          "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

102 Вентил ¾" са вирблом (точкић) метални          "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

103 Вентил 1" са вирблом (точкић) метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 4103 Вентил  1  са вирблом (точкић) метални           Екопластик  или одговарајуће ком. 4

104 Вентил 5/4" са вирблом (точкић) метални        "Екопластик" или одговарајуће ком. 4
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105 Вентил 6/4" са вирблом (точкић) метални        "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

106 Вентил  2" са вирблом (точкић) метални          "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

107 Вентил 2,5" са вирблом (точкић) метални        "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

108 Вентил ½"  кугласти  метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

109 Вентил ¾"  кугласти  метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 4

110 Вентил  1"  кугласти  метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 2

111 Вентил 5/4" кугласти метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 2

112 Вентил 6/4" кугласти метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 1

113 Вентил  2"  кугласти  метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 2

114 Вентил 2,5" кугласти  метални "Екопластик" или одговарајуће ком. 2

115 Чеп испитни  ½" од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 10

116 Муф ½"  ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 8

117 М ф ½ ПВЦ "Е " ј ћ 8117 Муф  ½ сн, од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 8

118 Муф  ½ ун, од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 8

119 Муф  3/4 сн, од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 8

120 Муф  3/4 ун, од ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће ком. 8

121
Држачи цеви ½"  ПВЦ "Екопластик" или одговарајуће

(држачи са изливеним типлом)
ком. 20

122 Шахт поклопац са лежиштем (ø54‐ ø58) ком. 5

123 Заобилаз ø 20 од ПВЦ ком. 5

124 Цев ø 32/250 ПВЦ ком. 5

125 Цев ø 32/500 ПВЦ ком. 5

126 Цев ø 32/1000 ПВЦ ком. 5

127 Лук ø 32/45 ПВЦ ком. 5

128 Лук ø 32/90 ПВЦ ком. 5

129 Редукција Ø50/Ø32 ком. 5

130 Цев ø 50/250 ПВЦ ком. 5130 Цев ø 50/250 ПВЦ ком. 5

131 Цев ø 50/500 ПВЦ ком. 5
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132 Лук ø 50/45 ПВЦ ком. 5

133 Лук ø 50/90 ПВЦ ком. 5

134 Коса рачва ø 50 ПВЦ ком. 5

135 Т рачва ø 50 ПВЦ ком. 5

136 Цев ø 110/1000 ПВЦ ком. 8

137 Цев ø 110/500 ПВЦ ком. 4

138 Коса рачва ø 110 ПВЦ ком. 4

139 Т рачва ø 110 ПВЦ ком. 4

140 Чеп за ПВЦ цеви са гумицом ø100 ком. 4

141 Чеп за ПВЦ цеви са гумицом ø50 ком. 4

142 Хоризонтални сливник ø 50, плитки од ПВЦ ком. 4

143 Дупли нипли (прохромски) 1/2" ком. 16

144 Д ( ) 3/8" 16144 Дупли нипли (прохромски) 3/8" ком. 16

145 Дупли нипли (поцинковани) 1/2" ком. 5

146 Редуковани дупли нипл 1/2" СН на 3/4" СН inох ком. 16

147 Вирбла вентила са точком 1/2" ком. 8

148 Чврсте везе за проточни бојлер 3/8" пар 1

149 Чврсте везе за бојлер ½" ком. 1

150 Паљена жица ‐ танка кг 1

151 Редукција ½" УН на 3/8" СН од инокса ком. 8

152 Редукција ½" СН на 3/8" УН од инокса ком. 8

153 Редукција прохромска ¾" СН на ½ "УН ком. 8

154 Продужетак ½ " од 2цм од инокса ком. 8

155 Продужетак ½ " од 1цм од инокса ком. 8

156 Јединично колено ½ " поцинковано ком. 5

157 Џонсон гума ø 50 ком. 16

158 Џонсон гума ø 75 ком. 16
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159 Џонсон гума ø 110 ком. 8

160
Држачи тоалет папира од дебљег росфраја, без оштрих ивица (за 

мале папир‐ролне)
ком. 5

161 Држачи убруса од дебљег росфраја, без оштрих ивица ком. 5

162 Држачи за сапун од дебљег росфраја (зидни) ком. 4

163 Држачи за сапун од дебљег росфраја (на лавабоу) ком. 4

164 ПВЦ чепови за флексибилни сифон (за судоперу) ком. 16

165 Чеп са лептир матицом (за рупу на лавабоу за седећу чесму) ком. 16

166 Клизна спојка 1/2” ком. 4

167 Клизна спојка 3/4” ком. 4

168 Клизна спојка 1” ком. 4

169 Клизна спојка 2" ком. 4

170 Клизна спојка 2,5" ком. 4

171 Ексцентар гензла за WC шољу                        "Texo" или одговарајуће ком. 4

172 Равна гензла за WC шољу                               "Texo" или одговарајуће ком. 4

173 Флексибилна веза за „балтик“ WC шољу      "Texo" или одговарајуће ком. 4

174 Усадна цев гусана ø 110 ком. 2

175 Гусана цев ø 110/500 ком. 2

176 Гусана цев ø 110/1000 ком. 2

177 Гусана цев ø 110/2000 ком. 2

178 Гусана цев ø 110/250 ком. 2

179 Лук гусани ø 110/90° ком. 2

180 Лук гусани ø 110/45° ком. 2

181 Ревизија ø 110 гусана ком. 5

182 Гајгер сливник гусани ком. 2

183 Сливник гусани ø 110 вертикални ком. 2

184 Гумице за гусане цеви ø110 ком. 10184 Гумице за гусане цеви ø110 ком. 10

185 Гумице за гусане цеви ø70 ком. 5
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186 Куплунг спојка 3/4” ком. 3

187 Куплунг спојка 5/4” ком. 3

188 Куплунг спојка 6/4” ком. 3

189 Куплунг спојка 2” ком. 5

190 Куплунг спојка 2 ½” ком. 5

191 Сливник ПВЦ ø 70 вертикални ком. 10

192 Сливник ростфрај  ø 70 вертикални за купатило са решетком ком. 10

193 Жиба спојка ком. 2

194 Поцинковани чеп ½” ком. 10

195 Поцинковани чеп 3/8” ком. 10

196 Сигурносни вентил за бојлер (притисак до 9 бара) ком. 1

197 Клингерит 1/2” прстен, паковање по 10 комада,  "Еуротис" или одговарајуће ком. 50

198 К 3/8” 10 "Е " ј ћ 50198 Клингерит 3/8” прстен, паковање по 10 комада,  "Еуротис" или одговарајуће ком. 50

199 Флексибилно црево за седећу  батерију ком. 20

200 Сифон гума 5/4” ком. 10

201 Сифон гума 6/4” ком. 10

202 Репарациона спојка 1/2” ком. 2

203 Репарациона спојка 3/4” ком. 2

204 Репарациона спојка 1” ком. 2

205 Црево за довод воде за веш машину (притисак 9 бара), 1,5м ком. 2

206 Резервни ПВЦ шрафови за WC даску за велике шоље пар 30

207 Резервни ПВЦ шрафови за WC даску за дечије шоље пар 30

208 Резервне ПВЦ осовинице‐носачи за поклопац дечије WC шоље пар 30

215 Баштенско црево 3/4" пакет од 25м или 50м м 50
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ПАРТИЈА 4 ‐ СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ   

Образац 2

Ред.

бр.
АРТИКАЛ

Јед. 

мере Кол.

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ)   

Укупна       

вредност      

(без ПДВ)

Цена по 

јед. мере   

са ПДВ      

Укупна       

вредност       

са ПДВ

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Цоларице чамове  (прва класа‐суве) м
3 2

2 Бродски  под‐сув # 20 мм м
2 80

3 Даска чамова # 50мм (прва класа‐сува) м
3 1

4 Даска букова #  50мм  (класа I ‐сува) м
3 0.20

5 Г ђ 5 3 ( I ) 2005 Грађевинска летва 5 х 3 цм просушене (класа I сува) м 200

6 L лајсне дрвене (чамове) 3x3 ‐4x4 цм м 60

7 Паркет лајсне (букове) 3x3 цм м 60

8 Паркет лајсне (храстове) 3x3 цм м 25

10 Равне лајсне 2x2–4x2 м 160

11 Ламинат (9mm, квалитет А31) м
2 200

12 Лајсне за ламинат, степенишни профил, дужине до 3м. ком. 20

13 Лајсне за ламинат, угаоне, дужине до 3м. ком. 20

14 Лајсне за ламинат за висинске разлике, дужине до 3м. ком. 20

15 Лајсне за ламинат, прелазне, дужине до 3м.  ком. 10

16 Лајсне за ламинат "Т" профил, дужине до 3м. ком. 20

17 Лајсне за ламинат завршни профил, дужине до 3м. ком. 30

18 Водоотпорни шпер #  10мм (табла 244x122цм) ком. 8

19 Водоотпорни шпер #  20мм (табла 244x122цм) ком. 5

20 У б #18 ( б 205 270 )20 Универ, плoча у дезену по потреби наручиоца, #18мм (табла 205x270цм) са услугом 

сечења према потреби наручиоца м
2

100

30



21 "ABS" трака у дезену, са услугом лепљења на исечене елементе универа по кројној 

листи наручиоца
м

300

22 Кант трака у дезену, са услугом лепљења на исечене елементе универа по кројној листи 

наручиоца
м

200

23 Лесонит бели # 3,2мм (табла205x260цм)  м2 40

24 Лесонит у дезену буква   # 3,2мм (табла205x260цм)  м
2 60

25 Шпер плоча # 4мм (табла 122x244цм) м
2 20

26 Кант трака, дезен‐буква 22/04 м 30

27 Кант трака, бела 22/04 м 10

28 Еуропалета  1200 х 800 (дрвена) ком. 30

29 Мердевине дрвене "A"   3 степеника   ком. 2

30 Мердевине дрвене "A"   5 степеника ком. 2

31 Мердевине дрвене "A"   6 степеника ком. 2

ПАРТИЈА 3: БРАВАРСКИ И МЕТАЛНИ МАТЕРИЈАЛ 

Образац 2.

Ред. 

Бр.
Артикал

Јед. 

мере

Кол Цена по  

јед. мере   

(без ПДВ)

Укупна цена 

(без ПДВ)

 Цена по  

јед. мере   

(са ПДВ) 

Укупна цена 

(са ПДВ)

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Брава кључ            ≠ 6 „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 10

2 Брава кључ            ≠ 8 „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 5

3 Брава цилиндар    ≠ 6 „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 16

4 Брава цилиндар    ≠ 8 „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 5

5 Брава за метална врата 2,5cm са буренцетом  „Бане Секулић" или одговарајуће  ком. 6

6 Брава за метална врата   4cm са  буренцетом „Бане  Секулић" или одговарајуће  ком. 6

7 Брава за ПВЦ врата "Стублина" или одговарајуће ком. 10

" "8 Реза ПМЦ "40" ком. 10

9 Реза ПМЦ "60" ком. 10
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10 Реза ПМЦ "100" ком. 10

11 Квака за ПВЦ прозоре ком. 20

12 Квака за дрвене прозоре ком. 10

13 Цилиндар за браве стандардни, 30 х 30, „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 20

14 Цилиндар за браве стандардни, са једне стране кључ, са друге стране точкић, „Бане 

Секулић" или одговарајуће ком. 1

15 Цилиндар за браве 90мм /40/50, „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 20

16 Цилиндар за браве 100мм /50/50, „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 20

17 Цилиндар за браве 100мм /40/60, „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 20

18 Бравице за електричне ормане ком. 30

19 Цилиндар за PVC vrata  100мм /50/50, „Бане Секулић" ; ELZET" или еквивалентно“ ком. 10

20 Угаони прихватник браве за врата ком. 20

21 Рингла за метал ком. 30

22 Навојна шипка М6 ком. 20

23 Навојна шипка М8 ком. 30

24 Клап шарка равна                 "Лидер" или одговарајуће ком. 150

25 Клап шарка полуколенаста "Лидер" или одговарајуће ком 5025 Клап шарка полуколенаста "Лидер" или одговарајуће ком. 50

26 Клап шарка коленаста         "Лидер" или одговарајуће ком. 50

27 Магнет од 5 кг ком. 500

28 Штелујућа бравица за ормарић „Бане Секулић"  или одговарајуће ком. 50

29 Маска за кваку ‐ шилдови за кључ пар 20

30 Шилд за цилиндар пар 20

31 Кваке металне са ексером ком. 30

32 Катанац мали               „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 20

33 Катанац средњи (45)   „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 40

34 Катанац већи (55)        „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 30

35 Спојница или стезач 2 странице универзална метална ком. 200

36 Кукице за гардеробне ормариће "Бане Секулић" или одговарајуће ком. 200

37 Клизач за фиоке L 50 ком. 30

38 Клизач за фиоке L 40 ком. 30

39 Клизач за фиоке L 30 ком. 30

40 Рајбер средњи 5x50 ком. 10

41 Рајбер већи      6x50 ком. 10

42 Ринглице за ормане 75мм ком. 30

43 Винклови 50 х 50 ком. 100

44 Винклови 80 х 80 ком. 30

45 Винклови 70 х 70 ком. 30
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46 Винклови 200x200 ком. 20

47 Бравице за креветиће ком. 150

48 Типлови дрвени Ø 8 ком. 50

49 Типлови ПВЦ гужвајући Ø 6  „Фишер" или одговарајуће  сиве  ком. 300

50 Типлови ПВЦ гужвајући Ø 8  „Фишер" или одговарајуће  сиве  ком. 2000

51 Типлови ПВЦ гужвајући Ø10 „Фишер" или одговарајуће сиве  ком. 2000

52 Типлови ПВЦ гужвајући Ø12 „Фишер" или одговарајуће  сиве  ком. 500

53 Типлови ПВЦ гужвајући Ø14 „Фишер" или одговарајуће  сиве  ком. 100

54 Типлови за гипс плоче Ø10 метални саморезни 4цм са вијком ком. 400

55 Муниција за тапацир 10 мм 1/1000 ''BOSH'' или одговарајуће пак. 30

56 Шарнир шарке 50x25 ком. 50

57 Шарнир шарке 70x25 ком. 50

58 Клавир шарке дужине 2m ком. 5

59 Шмиргла 60    у ролни 60‐80цм ширине м 5

60 Шмиргла 80    у ролни 60‐80цм ширине м 5

61 Шмиргла 100  у ролни 60‐80цм ширине м 5

62 Држачи полица метални ком 80062 Држачи полица метални ком. 800

63 Држачи полица пластични‐на ексер ком. 800

64 Ручице металне за дечје ормариће ‐ дугмићи ‐ ваљчић никлован, ø12х25 ком. 600

65 Ручице металне за ормаре (размак 9,6цм) по избору наручиоца ком. 30

66 Реза 80 ком. 10

67 Увртна спојница за врата ком. 10

68 Увртна спојница за прозор ком. 20

69 Равни везачи од 40мм ком. 20

70 Равни везачи од 100мм ком. 20

71 Равни везачи од 200мм ком. 10

72 Конзоле 150x200 мм ком. 5

73 Конзоле 250x300 мм ком. 5

74 Лустер кука дебљине 2мм  ком. 30

75 Лустер кука 3,4x60 ком. 30

76 Лустер кука 5,2x100 ком. 5

77 Точкићи за ормар Ø 40 са конзолом ком. 20

78 Точкићи за ормар Ø 50 са конзолом ком. 10

79 Точкићи за постоље ТА пећи 4,5 KW ком. 4

80 Одбојник за врата (подни, метал‐гума) ком. 5

81 Одбојник за врата (зидни) ком. 20

82 Ногице за ормаре‐металне L‐100 ком. 100
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83 Горња додатна брава „Бане Секулић" или одговарајуће ком. 30

84 Носач кухињских елемената ‐ комплет ком. 50

85 Држачи оклагија за ормаре, елипсасти  ком. 30

86 Елипсасте оклагије за ормаре, металне м 5

87 Ексер са широм главом дужине 25 мм кг 5

88 Ексер (дебља четворка) кг 2

89 Ексер (тања четворка) кг 2

90 Ексер (петица) кг 2

91 Ексер (седмица)  кг 2

92 Ексер (осмица) кг 1

93 Вијци гипсарски ком. 4000

94 Вијци крстасти  4 х 100        YUS 515 ; DIN 7505 ком. 200

95 Вијци крстасти  5 х 50          YUS 515 ; DIN 7505 ком. 800

96 Вијци крстасти  5 х 40          YUS 515 ; DIN 7505           ком. 1600

97 Вијци крстасти  5 х 60          YUS 515 ; DIN 7505             ком. 400

98 Вијци крстасти  6 х 70          YUS 515 ; DIN 7505         ком. 400

99 Вијци крстасти 6 х 80 YUS 515 ; DIN 7505 ком 40099 Вијци крстасти  6 х 80          YUS 515 ; DIN 7505         ком. 400

100 Вијци крстасти  4 х 50          YUS 515 ; DIN 7505        ком. 4000

101 Вијци крстасти  4 х 40          YUS 515 ; DIN 7505        ком. 400

102 Вијци крстасти  4 х 30          YUS 515 ; DIN 7505      ком. 1600

103 Вијци крстасти  4 х 35          YUS 515 ; DIN 7505      ком. 500

104 Вијци крстасти  4 х 25          YUS 515 ; DIN 7505 ком. 300

105 Вијци крстасти  4 х 18          YUS 515 ; DIN 7505 ком. 2000

106 Вијци крстасти  3,5 х 18       YUS 515 ; DIN 7505 ком. 2000

107 Вијци крстасти  3 х 18          YUS 515 ; DIN 7505 ком. 800

108 Вијци крстасти  3 х 25          YUS 515 ; DIN 7505 ком. 800

109 Торбан шраф (YUS 171) М8 х 30 паковање 100ком. пак. 1

110 Торбан шраф (YUS 171) М8 х 40 паковање 100ком. пак. 1

111 Торбан шраф (YUS 171) М8 х 50 паковање 100ком. пак. 2

112 Торбан шраф (YUS 171) М8 х 60 паковање 100ком. пак. 1

113 Торбан шраф (YUS 171) М8 х 80 паковање 100ком. пак. 1

114 Торбан шраф (YUS 171) М8 х 100               паковање 100ком. пак. 1

115 Торбан шраф (YUS 171) М8 х 120               паковање 100ком. пак. 1

116 Навртка  M4       (YUS 601) паковање 100ком. пак. 1

117 Навртка  M5       (YUS 601) паковање 100ком. пак. 1

118 Навртка  M6       (YUS 601) паковање 100ком. пак. 1

119 Навртка  M6       (YUS 622) самокочива     паковање 100ком. пак. 2
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120 Навртка  M8       (YUS 601)                          паковање 100ком. пак. 3

121 Навртка  M8       (YUS 622) самокочива     паковање 100ком. пак. 6

122 Навртка  M10     (YUS 601) паковање 100ком. пак. 1

123 Навртка  M12     (YUS 601) паковање 100ком. пак. 1

124 Навртка  M14     (YUS 601) паковање 100ком. пак. 1

125 Навртка  M16     (YUS 601) паковање 100ком. пак. 1

126 Навртка  M5       (YUS 680)    лептир          паковање 100ком. пак. 1

127 Навртка  M6       (YUS 680)    лептир          паковање 100ком. пак. 1

128 Навртка  M8       (YUS 680)    лептир          паковање 100ком. пак. 1

129 Подлошка за вијке М4 (YUS 011)                паковање 100ком. пак. 1

130 Подлошка за вијке М5 (YUS 011)                паковање 100ком. пак. 1

131 Подлошка за вијке М6 (YUS 011)                паковање 100ком. пак. 1

132 Подлошка за вијке М8 (YUS 011)                паковање 100ком. пак. 1

133 Подлошка за вијке М10 (YUS 011)              паковање 100ком. пак. 1

134 Подлошка за вијке М14 (YUS 011)              паковање 100ком. пак. 1

135 Машински вијци  М4 х 35  (YUS 103)        паковање 100ком. пак. 1

136 Машински вијци М4 х 30 (YUS 103) паковање 100ком пак 1136 Машински вијци  М4 х 30  (YUS 103)        паковање 100ком. пак. 1

137 Машински вијци  М 4 х 25  (YUS 103)       паковање 100ком. пак. 1

138 Машински вијци  М 4 х 20  (YUS 103)       паковање 100ком. пак. 1

139 Машински вијци  М4 х 15  (YUS 103)        паковање 100ком. пак. 1

140 Машински вијци  М4 х 25  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 5

141 Машински вијци  М4 х 30  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

142 Машински вијци  М5 х 20  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

143 Машински вијци  М5 х 25  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

144 Машински вијци  М5 х 35  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

145 Машински вијци  М5 х 40  (YUS 103)        паковање 100ком. пак. 5

146 Машински вијци  М5 х 50  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

147 Машински вијци  М6 х 25  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

148 Машински вијци  М 6 х 35  (YUS 053)       паковање 100ком. пак. 1

149 Машински вијци  М6 х 40  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

150 Машински вијци  М6 х 50  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

151 Машински вијци М 6 х 70  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

152 Машински вијци М 8 х 25  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

153 Машински вијци  М8 х 35  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

154 Машински вијци  М8 х 50  (YUS 053)         паковање 100ком. пак. 1

155 Машински вијци  М8 х 70  (YUS 053)         паковање 100ком. пак. 1

156 Машински вијци М8 х 100 (YUS 053)         паковање 100ком. пак. 1
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157 Машински вијци М10 х 40 (YUS 053)         паковање 100ком. пак. 1

158 Машински вијци М10 х 70  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

159 Машински вијци М10 х 70  (YUS 053)        паковање 100ком. пак. 1

160 Маш. вијци М10 х 15 (YUS 053) прохром   паковање 100ком. пак. 1

161 Маш. вијци М10 х 15 (YUS 120) прохром   паковање 100ком. пак. 1

162 Маш. вијци М8 х 30   (YUS 120) прохром   паковање 100ком. пак. 1

163 Навртка  M8               (YUS 601) прохром   паковање 100ком. пак. 1

164 Машин. вијци   М5 х 15 (YUS 280) црвић   паковање 100ком. пак. 1

165 Машин. вијци  М6 х 15  (YUS 280) црвић   паковање 100ком. пак. 1

166 Саморезни вијци Ø3,2 х 15    (YUS 280)     паковање 100ком. пак. 1

167 Машински вијци Ø3,2 х 20    (YUS 280)      паковање 100ком. пак. 1

168 Лептир вијци за гипс плафон АМ‐760.10;  М5х100 са навојем до краја ком. 500

169 Поп нитне Ø4 х 15 Ал паковање 100ком. пак. 1

170 Поп нитне Ø4 х 10 Ал паковање 100ком. пак. 1

171 Поп нитне Ø4 х 10 Fe паковање 100ком. пак. 1

172 Поп нитне Ø4 х 15 Fe паковање 100ком. пак. 1

173 Лим Ал ≠0 8мм табла 1000х2000мм ком 1173 Лим         Ал ≠0,8мм            табла 1000х2000мм ком. 1

174 Лим         Ал ≠1мм               табла 1000х2000мм ком. 1

175 Лим         црни ≠1мм            табла 1000х2000мм ком. 1

176 Лим поцинковани ≠0,8м     табла 1000х2000мм ком. 1

177 Арматурно гвожђе Ø8   дужине 6м ребрасто ком. 1

178 Арматурно гвожђе Ø10 дужине 6м ребрасто ком. 1

179 Кутија црна 40 х 40 х 6000мм ком. 15

180 Кутија црна 40 х 20 х 6000мм ком. 25

181 Кутија црна 20 х 20 х 6000мм ком. 25

182 Кутија црна 30 х 30 х 6000мм ком. 60

183 Кутија црна 40 х 30 х 6000мм ком. 10

184 Ограда панелна пластифицирана 1,88х2,5м ком. 10

185 Жабице за везу на стубовима ограде   паковање 3 комада ком. 30

186 Жабице за прихват панела ограде       паковање 3 комада ком. 30

187 Стуб за за бетонирање за панелну ограду пластифиц. 2м ком. 6

188 Точак гумирани окретни  са кочницом ø 80мм ком. 4

189 Точак гумирани окретни   ø 80мм ком. 4

190 Точак гумирани фиксни    ø 80мм ком. 4

191 Точак гумирани окретни  са кочницом ø 120мм ком. 4

192 Точак гумирани окретни   ø 120мм ком. 4

193 Точак гумирани фиксни    ø 120мм ком. 4
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194 Лајсне "L" профил 20 х 20 х 6000мм ком. 10

195 Лајсне "L" профил 30 х 30 х 6000мм ком. 10

196 Лајсне "L" профил 40 х 40 х 6000мм ком. 10

197 Трака метална(флах)  ≠ 10х5х6000мм ком. 10

198 Трака метална(флах)  ≠ 15х5х6000мм ком. 10

199 Трака метална(флах)  ≠ 20х5х6000мм ком. 20

200 Трака метална(флах)  ≠ 40х5х6000мм ком. 10

201 Електроде Ø2,5  паковање 4кг. "Јадран" или одговарајуће ком. 5

202 Шарке браварске Ø20 х100 ком. 20

203 Точкић за клизне капије Ø60 са два лежаја 1/2" ком. 6

204 Точкић за клизне капије Ø80 са два лежаја 1/2" ком. 6

205 Точкић за клизне капије Ø60 са носачем     1/2" ком. 6

206 Точкић за клизне капије Ø80 са носачем     1/2" ком. 6

207 Метални профил за гипс табле  Cw 3 m – 75mm ком. 60

208 Метални профил за гипс табле  Uw 3 m – 75mm ком. 60

209 Мердевине алуминијумске са 5+1степеника ком. 6

210 Метална сушилица за веш ком 10210 Метална сушилица за веш ком. 10

ПАРТИЈА 8. ИНВЕНТАР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕХНИЧКУ СЛУЖБУ Образац бр 2

Р.Бр

.

Назив артиклa и опис

Јед. 

мере Кол.

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ‐a) 

Укупна 

вредност   

(без ПДВ‐а)  

Цена по 

јед. мере   

са ПДВ

Укупна 

вредност      са 

ПДВ  

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Гибљиво црево за усисивач KARCHER NT 35/1 ком. 1

2 Гибљиво црево за усисивач NILFISK AERO 20 ком. 3

3 Гибљиво црево за усисивач NILFISK ALTO 360 ком. 1

4 Гибљиво цево за усисивач FIORENTINI  EURO 390 ком. 1

5 Гибљиво црево за усисивач ROWENTA  1500W ком. 1

6 Гибљиво црево за усисивач GORENJE VCK 2200EA ком. 3

7 Гибљиво црево за усисивач BOSCH GL 30 ком. 1

8 Гибљиво црево за усисивач IPC SOTECO ком. 1

9 Гибљиво црево за усисивач NILFISK AERO ком. 2

10 Гибљиво црево за усисивач SAMSUNG ком. 1
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11 Гибљиво црево за усисивач CONTI PAGO P5 1700W ком. 1

12 Гибљиво црево за усисивач CLINFIX S10 ком. 2

13 Телескопска цев за усисивач KARCHER NT 35/1 ком. 1

14 Телескопска цев за усисивач NILFISK AERO 20 ком. 3

15 Телескопска цев за усисивач NILFISK ALTO 360 ком. 1

16 Телескопска цев за усисивач FIORENTINI  EURO 390 ком. 1

17 Телескопска цев за усисивач ROWENTA  1500W ком. 1

18 Телескопска цев за усисивач GORENJE VCK 2200EA ком. 2

19 Телескопска цев за усисивач BOSCH GL 30 ком. 1

20 Телескопска цев за усисивач IPC SOTECO ком. 1

21 Телескопска цев за усисивач NILFISK AERO ком. 2

22 Телескопска цев за усисивач SAMSUNG ком. 1

23 Телескопска цев за усисивач CONTI PAGO P5 1700W ком. 1

24 Телескопска цев за усисивач CLINFIX S10 ком. 2

25 Папуча за усисивач KARCHER NT 35/1 ком. 1

26 Папуча за усисивач NILFISK AERO 20 ком. 3

27 Папуча за усисивач NILFISK ALTO 360 ком 127 Папуча за усисивач NILFISK ALTO 360 ком. 1

28 Папуча за усисивач FIORENTINI  EURO 390 ком. 1

29 Папуча за усисивач ROWENTA  1500W ком. 1

30 Папуча за усисивач GORENJE VCK 2200EA ком. 3

31 Папуча за усисивач BOSCH GL 30 ком. 1

32 Папуча за усисивач IPC SOTECO ком. 1

33 Папуча за усисивач NILFISK AERO ком. 2

34 Папуча за усисивач SAMSUNG ком. 1

35 Папуча за усисивач CONTI PAGO P5 1700W ком. 1

36 Папуча за усисивач CLINFIX S10 ком. 2

37

Црево гумено савитљиво, високог притиска за апарат "KARCHER" са прикључком за 

пиштољ за прање, за чишћење канализационих цеви. Дужина се одређује по потреби. 

У склопу је дизна на врху црева за прочишћавање загушења.  м 20

38
Дизна ‐ млазница, за прочишћавање канализационих цеви, за гумено савитљиво црево, 

високог притиска, за апарат "KARCHER" са прикључком за пиштољ за прање.
ком. 2

39

Дизна ‐ млазница, са рупом на врху за пробијање, код чишћења канализационих цеви, 

за гумено савитљиво црево, високог притиска, за апарат "KARCHER" са прикључком за 

пиштољ за прање. ком. 2

40 Црево високог притиска за апарат "KARCHER" 25C DN6 400bar 150ºM22F/11mm 10m
ком. 2
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ПАРТИЈА 2 ‐ ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 
Образац 2.

Ред. 

бр. 
АРТИКАЛ

Јед. 

мере   
Кол 

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ)  

Укупна цена  

(без ПДВ) 

Цена по 

јед. мере   

(са ПДВ)  

Укупна цена    

са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Каналице са поклопцем  ПВЦ 17х17мм, дужине 2м ком. 1

2 Каналице са поклопцем  ПВЦ 25х25мм, дужине 2м ком. 1

3 ПВЦ везице L 250мм ком. 100

4 ПВЦ Везице  L=100 ком. 80

5 Кабл РР‐Y 3х1,5 мм2 м 80

6 Кабл РР‐Y 3х2,5 мм
2 м 80

7 К б РР Y 5 2 5 2 407 Кабл РР‐Y 5х2,5 мм2 м 40

8 Кабл РР‐Y 5х4 мм
2 м 10

9 Кабл РР‐Y 5х6 мм
2 м 40

10 Кабл РР/L 3х1,5 мм
2 м 80

11 Кабл PP/L 2x 1.5 мм² м 50

12 Кабл PPY 5x16 м 120

13 Кабл PPY 5x10 м 80

14 Фланше за бојлер ком. 20

15 Фланше за бојлер прохром ком. 20

16 Дихтунг гуме за бојлере  „Magnohrom"  (мекана гума) ком. 100

17 Контрaфланше за бојлер ком. 5

18 Грејачи прохромски за бојлере  2000W 220V „Magnohrom"  ком. 10

19 Грејачи прохромски за бојлере 3000W 220V„Magnohrom"  ком. 2

20 Грејачи прохромски за бојлере 2000W 220V „Горење"  ком. 3

21 Грејачи прохромски за бојлере 2000W 220V „Леов"  ком. 2

22 Грејачи прохромски за бојлере 3000W 220V „Леов" ком. 2

23 Грејачи прохромски за бојлере 2000W 220V „Аристон"  ком. 5

24 Грејачи прохромски за бојлере 2000W 220V „Ранком"  ком. 5

25 Грејачи прохромски за бојлере 2000W 220V, ø 5/4"  "АРТХЕРМО" или одговарајући ком. 2
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26 Грејачи прохромски за бојлере 6000W 380V  5/4" ком. 10

27
Грејачи прохромски за бојлере фланшна  ø 48 Cu, 2000W за Аристон, Металац, Горење. 

Са продуженим изводом. ком. 5

28 Термостат радни за бојлер „Magnohrom"  ком. 5

29 Термостат заштитни за бојлер „Magnohrom"  ком. 5

30 Термостат  за бојлер  „Горење" ком. 5

31 Термостат за бојлере  „Леов" ком. 1

32 Термостат за бојлере  „Аристон"  ком. 1

33 Термостат за бојлере  „Ранком"  ком. 10

34 Цев сонда за бојлере прохромска ком. 20

35 Анода за каменац ком. 30

36 OG шуко утичнице монофазне ком. 20

37 OG шуко утичнице трофазне ком. 5

38 OG тастери за звоно ком. 10

39 OG прекидачи обични ком. 10

40 OG разводне кутије ПВЦ   "ИП 55" ком. 10

41 OG разводне кутије ПВЦ "ИП 65" ком 1041 OG разводне кутије ПВЦ    ИП 65 ком. 10

42 Стартери „Филипс" или  одговарајући  4‐22 W ком. 100

43 Стартери „Филипс" или  одговарајући  4‐65 W ком. 250

44 OG прекидачи серијски ком. 2

45 Патент поклопац ПВЦ ø78мм  ком. 10

46 Патент поклопац ПВЦ  100 х 100мм  ком. 10

47 Флуо цеви 36 W, „Филипс" или  одговарајући ком. 80

48 Флуо цеви 18 W, „Филипс" или  одговарајући ком. 80

49 Гребенасти прекидачи GS‐16‐10‐90U 220V 50 Hz ком. 5

50 Гребенасти прекидачи GS‐25‐10‐U 380V 50 Hz ком. 5

51 Гребенасти прекидачи GS‐40‐10‐U 380V 50 Hz ком. 5

52 Гребенасти прекидачи GS‐50‐10‐U 380V 50 Hz ком. 5

53 Гребенасти прекидачи GS‐63‐10‐U 380V 50 Hz ком. 5

54 Гребенасти прекидачи GS‐200‐10‐U 380V 50 Hz ком. 8

55 Ножасти осигурачи NVT‐00‐35A ком. 1

56 Ножасти осигурачи NVT‐00‐50A ком. 1

57 Ножасти осигурачи NVT‐00‐63A ком. 10

58 Ножасти осигурачи NVT‐00‐80A ком. 10

59 Ножасти осигурачи NH‐1‐125A‐500V ком. 1

60 Ножасти осигурачи NH‐1‐160A‐500V ком. 6

61 Ножасти осигурачи NH‐1‐200A‐500V ком. 6
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62 ПВЦ кућиште за гребенасте прекидаче(GS16 i GS25) ком. 1

63 Керамичка сијалична грла ком. 50

64 Сигналне лампице са изводима, жицама за бојлер 220v ком. 10

65 Изолир трака (0,13мм x19мм x9м) ком. 100

66 Подсклоп троделни „Макел" или одговарајући 0/3, утичнице за продужни кабл ком. 16

67 Подсклоп четвороделни  „Макел" или одговарајући 0/4 утичнице за продужни кабл

ком. 10

68 Термостат са прекидачем:220v, 0‐320°С ком. 1

69 Термостат са прекидачем:380v, 0‐320°С ком. 1

70 Заштитни термостат за ТА пећи 380V    Т ‐ 150°С ком. 1

71 Радни  термостат за ТА пећи 380V   0‐ 150°С ком. 1

72 Вентилатор ТА пећи "Магнохром" леви 220V  ком. 2

73 Вентилатор ТА пећи "Магнохром" десни 220V  ком. 2

74 Термостат сoбни ТА пећи до 30°C са прекидачем:220v, 0‐320°С ком. 1

75 Хилзне завршетци за лицнасте проводнике 2.5мм² ком. 100

76 Хилзне завршетци за лицнасте проводнике 4мм² ком. 100

77 Хилзне завршетци за лицнасте проводнике 6мм² ком 10077 Хилзне завршетци за лицнасте проводнике 6мм² ком. 100

78 Хилзне завршетци за лицнасте проводнике 10мм² ком. 100

79 Хилзне завршетци за лицнасте проводнике 16мм² ком. 100

80 Синтер метал клеме     RS35  (6 х 16 мм²) или одговарајући ком. 1

81 Синтер метал клеме     RS35  (4 х 16мм²) или одговарајући ком. 20

82 Склопка ДМ 25А 380V .MBS25 10‐16A 254266 "Кончар" или одговарајући ком. 1

83 Склопка ДМ 25А 380V. MBS25 20‐25A 254282 "Кончар" или одговарајући ком. 1

84 Фид  склопка  40A/0,5 IV POLA BPC 440/500 606230   или одговарајући ком. 10

85
Контактор (склопка) К‐16, 380V, 50Hz, шпулна 220V  50 Hz  „Искра" или одговарајући

ком. 1

86 Права опал постоља са керамичким грлом за сијалице Е‐27 ком. 1

87 Коса опал постоља са керамичким грлом за сијалице Е‐27 ком. 1

88 Опал кугле са навојем ком. 1

89 Флуo светиљке високог сјаја 2x18W  надградне ком. 5

90 Флуo светиљке високог сјаја 2x36W  надградне ком. 10

91 Флуo светиљке високог сјаја 3x36W  надградне ком. 4

92 Флуo светиљке високог сјаја 4x18W  надградне ком. 4

93 Флуo светиљке за влажне просторије VTL 1x18W   ком. 8

94 Флуo светиљке за влажне просторије VTL 2x36W   ком. 8

95 Флуo светиљке за влажне просторије VTL 2x18 W   ком. 5

96 Патрони 10 А ком. 100
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97 Патрони 16 А ком. 100

98 Патрони 20 А ком. 50

99 Патрони 25 А ком. 50

100 Патрони 35 А ком. 100

101 Патрони 50 А ком. 50

102 Патрони 63 А ком. 50

103 Контакт шраф 20 А ком. 5

104 Контакт шраф 25 А ком. 5

105 Шуко виљушке монофазне ком. 50

106 Шуко виљушке гумене (куплунг) монофазне ком. 10

107 Шуко утичнице гумене (куплунг) монофазне ком. 25

108 Шуко утичнице за у зид монофазне ком. 30

109 «КИП» прекидачи за бојлере ком. 30

110 OG бродске лампе 1 x 60 W металне конструкц. са стакленим поклопцем ком. 20

111 OG бродске лампе 1 x 100W металне конструкц. са стакленим поклопцем ком. 5

112 Звонце (динг‐донг), 220V, 50Hz ком. 1

113 Звонце обично 220V 50Hz ком 1113 Звонце обично, 220V, 50Hz ком. 1

114 Бужир силиконски термоскупљајући Ø20 м. 20

115 Бужир силиконски термоскупљајући Ø10 м. 10

116 Живине сијалице са пригушивачем 125 W за грло Е27 ком. 1

117 ПВЦ решеткасте каналице 60 х 40мм дужине 2м ком. 2

118 ПВЦ решеткасте каналице 60 х 60мм дужине 2м ком. 2

119 Вентилатори‐аспиратори квалитета «Микрон» Ø 120мм 220V 50Hz       30‐100 W или 

одговарајући ком. 1

120 Буксне 1,5 мм2 ком. 200

121 Буксне 2,5 мм
2 ком. 100

122 Халогене сијалице 300 W за мањи рефлектор ком. 10

123 Халогене сијалице 200 W за мањи рефлектор ком. 20

124 Халогене сијалице 150 W за мањи рефлектор ком. 20

125 Халогене сијалице 300 W за већи рефлектор ком. 10

126 Халогене сијалице 200 W за већи рефлектор ком. 10

127 Халогене сијалице 150 W за већи рефлектор ком. 10

128 Сијалица за осветлење‐обична 60W ком. 250

129 Сијалица за осветлење‐обична 100W ком. 250

130 Неонска штедна сијалица 20W 220V са стандардним грлом Е27    "General Elektrik" или 130 Неонска штедна сијалица 20W 220V са стандардним грлом Е27     General Elektrik  или 

одговарајући ком. 100
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131 Противпаник светло 2X8 W,  220в ком. 10

132 Рефлектори 200 W (мањи) ком. 1

133 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући 10А ‐ B 1П ком. 10

134 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући 20А ‐ B 1П ком. 10

135 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући 16А ‐ B 1П ком. 10

136 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући 25А ‐ B 1П ком. 10

137 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући               32А С32А  1П 

лимитaтор ком. 10

138 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући  С40А ком. 3

139 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући С50А 1П ком. 3

140 Аутоматски осигурачи квалитета „Минел" или одговарајући С 63А 1П ком. 3

141 Аутоматски осигурач 40А 3П ком. 10

142 Аутоматски осигурач 50А 3П ком. 10

143 Аутоматски осигурач 63А 3П ком. 10

144 Шина за ношење аутоматских осигурача  м. 2

145 Бакарни чешаљ за аутоматске осигураче монофазни м. 1

146 Бакарни чешаљ за аутоматске осигураче трофазни м 1146 Бакарни чешаљ за аутоматске осигураче трофазни м. 1

147 Грејач за рерне (индустријске)  2500W ,220V ком. 10

148 П проводник 1,5 мм2, пун пресек‐плава м. 80

149 П проводник 1,5 мм
2, пун пресек‐црна м. 80

150 П проводник 1,5 мм
2, пун пресек‐жуто зелена м. 80

151 П проводник 35мм² лицнасти м. 50

152 П проводник 16мм² лицнасти м. 50

153 ПВЦ проводник 1,5 мм2, лицнасти‐црна м. 80

154 ПВЦ проводник 2,5 мм
2
, лицнасти‐црна м. 80

155 ПВЦ проводник 4 мм
2, лицнасти‐црна м. 80

156 ПВЦ проводник 6 мм
2, лицнасти‐црна м. 80

157 ПВЦ проводник 10 мм
2, лицнасти‐црна м. 50

158 Силиконски проводник, 1,5 мм
2 м. 80

159 Силиконски проводник, 2,5 мм
2 м. 80

160 Силиконски проводник, 4 мм
2 м. 80

161 Силиконски проводник, 6 мм
2 м. 80

162 Силиконски проводник,16 мм
2 
црни м. 20

2163 „Шкаро“ клеме од 1,5‐ 4 мм
2 ком. 10
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164 „Шкаро“ клеме од 4‐ 16 мм
2 ком. 1

165 „Шкаро“ клеме од 16‐ 35 мм
2 ком. 1

166 Спреј одвијач WD 200ml ком. 10

167 Степенишни аутомат „Инса" или одговарајући  220V 50Hz ком. 10

168 Тајмери 220V 50Hz, 24 часа ком. 1

169 Тајмери 220 V 50  Hz, 7 дана ком. 1

170 Вентилатори‐аспиратори са сопственим жалузинама Ø 300мм,            75 W, 50 Hz  (за 

прозор)  ком. 1

171 Рингле за шпорет ø115мм, 220V, 500W ком. 1

172 Рингле за шпорет ø150мм, 220V,  ком. 1

173 Рингле за шпорет ø185мм, 220V, 1500W ком. 5

174 Рингле за шпорет ø225мм, 220V, 2000W ком. 1

175 Рингле за шпорет 300  x 300, 220V, 2000W ком. 6

176 Обични прекидачи за у  зид ком. 1

177 Серијски  прекидачи за у  зид ком. 40

178 Прекидачи наизменични за у  зид ком. 5

179 Ч 40179 Чепови за шуко утичнице ком. 40

180 Папучице неизолована Cu6/6           N° 290934 Haupa или одговарајући ком. 10

181 Папучице неизолована Cu6/8           N° 290936 Haupa или одговарајући ком. 10

182 Папучице неизолована Cu10/6         N° 290940 Haupa или одговарајући ком. 10

183 Папучице неизолована Cu16/6         N° 290950 Haupa или одговарајући ком. 10

184 Папучице неизолована Cu25/6         N° 290958 Haupa или еквивалентно ком. 10

185 Папучице неизолована Cu35/6         N° 290966 Haupa или одговарајући ком. 10

186 Папучице неизолована Cu10/8         N° 290942 Haupa или одговарајући ком. 10

187 Папучице неизолована Cu16/8         N° 290952 Haupa или одговарајући ком. 10

188 Папучице неизолована Cu25/8         N° 290960 Haupa или одговарајући ком. 10

189 Папучице неизолована Cu35/8         N° 290968 Haupa или одговарајући ком. 10

190 Папучице неизолована Cu50/8         N° 290978 Haupa или одговарајући ком. 10

191 Папучице неизолована Cu70/8         N° 290986 Haupa или одговарајући ком. 10

192 Папучице изолована Cu  6/6        ком. 40

193 Папучице изолована Cu 10/6          ком. 40

194 SAPA‐пластифицирано метално црево ø34  JSH‐034 1‐1/4"         или одговарајући кг. 40

195 SAPA‐пластифицирано метално црево ø40  JSH‐040 1‐1/2"        или одговарајући  кг. 40

196 Уводник за кабл комплет са гумом,    ø29 PG‐29 PA IP68 120‐450260  или одговарајући

ком. 1ком. 1
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197 Уводник за кабл комплет са гумом,   ø21   PG‐21 PA IP68 120‐450250 или одговарајући

ком. 1

198 Уводник за кабл комплет са гумом,   ø13  PG‐13.5 PA IP68 120‐450230 или одговарајући 

ком. 1

199 Изолатор потпорни (пертинакс плоча) IPB ‐ 1;  h ‐ 60 ком. 1

200 Дупле шуко утичнице монофазне ком. 15

201

Напонски продужни кабл са заштитом, 8 шуко утичница са 

унутрашњим заштитним затварачима , мин. 10А по утичници,

 дужина прикључног кабла 3 м са прикључком и ротационом руком 

за лакше руковање са каблом, дим.:  Дужина 372.00  Ширина 122.00 мм

 Дубина 42.00 мм, заштита за телефонски прикључак ‐ РЈ‐11, 

заштита за антенски / модемски коаксијални прикључак ‐ РГ6, 

заштита за ЛАН мрежу ‐  приључак РЈ‐45, са аутоматским осигурачем . 

Три лампице (за преоптерећење, за уземљење и присутност напона). 

APC Surge Arrest PF8VNT3‐GR или одговарајући ком. 5

202 Преднапонска шуко утичница са заштитом следећих карактеристика:         1 шуко 

прикључак 2 РЈ 11 прикључака ''БЕЛКИН'' или одговарајући ком 10прикључак, 2 РЈ 11 прикључака, ''БЕЛКИН'' или одговарајући ком. 10

203 ПВЦ трака – црвено бела са натписом „ПАЖЊА“ ширине 60мм, дужине 200м, „ЕЛПОС“ 

– БЕОГРАД, Јајинци или одговарајући ком. 5

ПАРТИЈА 11: МАТЕРИЈАЛ ЗА КРОЈАЧНИЦУ

Образац бр.2

Ред. 

Бр.
Артикал

Јед. 

мере

Кол Цена по  

јед. мере   

(без ПДВ)

Укупна цена 

(без ПДВ)

 Цена по  

јед. мере   

(са ПДВ) 

Укупна цена 

(са ПДВ)

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Конац за шивење, бели, дебљине 120, дужине 5000 м, полиестер калем 30

2 Конац за шивење, црни, дебљине 120, дужине 5000 м, полиестер калем 25

3 ластиш бели, ширине 2цм м 503 ластиш бели, ширине 2цм м 50

4 ластиш бели, ширине 1цм м 50
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5 шпенадле са куглицама у више боја, паковане на пластичном кругу, мин.40 ком пак. 10

6 игле за ручно шивење различитих дебљина, са већим отвором паковане по 10 ком, 

"goden eye" или одговарајуће  пак. 10

7 игле за машину "Pfaf", дебљине од 70‐110, паковане по 5 ком пак. 10

8 игле за машину "Singer", дебљине 70‐110, паковане по 5 ком пак. 10

9 пинцета за увлачење конца  ком. 2

10 кројачке маказе дужине 20 цм  ком. 2

11 кројачки метар ком. 3

12 машинско уље  500 mll млл 1

13 сијалице за "Багат" машину ком. 5

14 кепер трака, памук 100%, ширине 2 цм м 100

15 кепер трака, памук 100%, ширине 3 цм м 100

16 шифон платно, бело,ширина мин.240цм 100% памук м 500

17 кепер, бели,тањи, ширина мин.140 цмпамук, пожељно са 5% еластина м 40

18 декор платно за засторе, памук или вискоза, дечји мотиви ведрих боја м 40

ПАРТИЈА 5  МОЛЕРСКО ‐ ФАРБАРСКИ  МАТЕРИЈАЛ 

Образац 2.

Ред. 

Бр.
Артикал

Јед. 

мере
Кол.

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ)   

Укупна       

вредност      

(без ПДВ)

Цена по 

јед. мере   

са ПДВ      

Укупна       

вредност       

са ПДВ

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)
1 Фарба за унутрашње зидове полудисперзивна „Maxipol" или одговарајуће, паковање 

(канта 25/1 кг) канта 20

2 Фарба за  спољне  зидове ‐ фасаде „Maxipol" или одговарајуће паковање канта 25/1 кг  

(уљана) канта 1

3 Фарба за спољне зидове ‐ фасаде, полудисперзивна „Maxipol"  или одговарајуће, 

паковање (канта 25/1кг)  (водена база) канта 8

4 Подлога за полудисперзију 0,8/1 пак 10

5 Тонери за полудисперзију, у бојама по потреби наручиоца 0.1л пак 100
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6 Фарба за бетон водана база, за тонирање полудисперзија и бојење бетонских 

површина, у бојама по жељи наручиоца 1/1кг пак 100

7 Глет маса "Глетол" или одговарајуће 25/1 кг џакови ком. 1

8 Фарба, емајл‐лак уљани за метал и дрво, бела (20/1лит.) канта 1

9 Фарба, емајл‐лак уљани за метал и дрво у боји по потреби 0,75лит. пак 80

10 Фарба за метал – основна,                    0,75 л уљана сива пак 2

11 Основна боја за дрво  ‐  бела 0,75кг пак 10

12 Фарба за радијаторе                              0,75 л уљана пак 100

13 Фарба за бетон уљана у бојама по жељи наручиоца 1 kg пак 50

14 Разређивач уљани  0,9литара пак 40

15 Фарба за метал – основна                                      0,75  л      нитро пак 10

16 Фарба за метал у боји по потреби наручиоца     0,75л        нитро пак 50

17 Разређивач нитро 0,9 лит. пак 3017 Разређивач нитро 0,9 лит. пак 30

18 Садолин без лака             махагони 0,75л пак 6

19 Садолин без лака             орах 0,75л пак 6

20 Садолин без лака             бор 0,75л пак 12

21 Лак за чамце 0,75л пак 5

22 Лак за дрво нитро основни 0,75л пак 6

23 Лак за дрво нитро  сјај   0,75 л пак 12

24 Лак за паркет (А+Б) 1/1 гарнитура  "ЕРЛАК" или одговарајући  гарн. 5

25 ПВЦ фолија 15μ ширине 4м ширине у ролни пак 50

26 Молерска ПВЦ фолија 5x4м ком. 50

27 Креп трака 30мм  ком. 10

28 Креп трака 50мм  ком. 10

47



ПАРТИЈА 6.  ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛ

Образац 2.

Ред. 

Бр.
Артикал Јед. 

мере Кол.

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ)   

Укупна       

вредност      

(без ПДВ)

Цена по 

јед. мере   

са ПДВ      

Укупна       

вредност       

са ПДВ

1 2 3 4 5 6=(4x5)

1 ПП гајба перфорирана димензија мин. 45х25х18цм (различитих боја) ком. 133

2 ПП гајба перфорирана димензија мин. 35х20х18цм (различитих боја) ком. 176

3 ПЕ гајба перфорирана димензија мин. 50х40х50цм (различитих боја) ком. 3

4 ПП ђубровник са продуженом дршком ком. 95

5 ПП рибаћа четка  ком. 23

6 ПП четка пајалица са продуженом дршком ком. 10

7 ПП кантица са ручком и са поклопцем, 3 лит. ком. 149

8 ПП кантица са ручком и са поклопцем, 5 лит. ком. 100

9 ПП кофа са левкастим делом за изливање воде од 12 лит са поклопцем пожељно9 ПП кофа са левкастим делом за изливање воде од 12 лит. са  поклопцем пожељно 

метална дршка ( светле боје)
ком. 130

10 ПП кофа са левкастим делом за изливање воде од 12 лит. са  поклопцем метална 

дршка  ком. 85

11 ПП кофа са левкастим делом за изливање воде од 20 лит. са  поклопцем, пожељно 

метална дршка ( светле боје) ком. 45

12 ПП округла вангла, са ручкама од 5лит. ком. 85

13 ПВЦ округла вангла, са ручкама од 10лит. ком. 78

14 ПП округла вангла, са ручкама од 15лит. ком. 95

15 ПП округла вангла, са ручкама од 20лит. ком. 47

16 ПП округла вангла, са ручкама од 25‐30лит. ком. 30

17 ПП округла вангла, са ручкама од 40лит. ком. 10

18 ПП округла вангла, са ручкама од 50‐60лит. ком. 12

19 ПП округла вангла, са појачаним ручкама од мин. 70лит. ком.

20 ПВЦ четвртаста вангла, од 10 лит. ком.

21 ПП кадица четвртаста 40‐50лит. ком. 2

22 ПП канта са поклопцем и ручкама са стране 30лит. ком. 59

23 ПП канта са поклопцем и ручкама са стране 40лит. ком. 9

24 ПП канта са поклопцем и ручкама са стране 60лит. ком. 23

25 ПП канта са поклопцем и ручкама са стране 80лит. ком.

26 ПЕ буре са славином 50лит. ком. 11
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27 ПП канта, педалка са улошком (средња) од 10лит. ком. 243

28 ПП кутија (мегабох), са поклопцем и ручкама са стране, четвртасте од 15‐20лит. ком. 60

29 ПП кутија (мегабох), са поклопцем и ручкама са стране, четвртасте од 20‐25лит. ком. 81

30 ПП кутија (мегабох), са поклопцем и ручкама са стране, четвртасте од 25‐30лит. ком. 270

31 ПП кутија (мегабох), са поклопцем и ручкама са стране, четвртасте од 30‐40лит. ком. 260

32 ПП кутија (мегабох), са поклопцем и ручкама са стране, четвртасте од 50лит. ком. 51

33 ПП фриго кутија са поклопцем, четвртаста од 5лит.(за фрижидер) ком.

34 ПП корпа за веш, перфорирана са поклопцем 40‐50лит. ком. 18

35 ПП корпа за веш, отворена са ручкама 30‐40лит. ком. 23

36 ПП оцеђивач за есцајг ком. 10

37 ПП оцеђивач за посуђе, мин. дименз. 36х46цм, са подметачем ком. 59

38 ПП лопатица за брашно од 1 лит. ком.

39 ПП бокал са ручком од 2 лит. ком. 15

40 ПП шпакла за тесто ком.

41 ПП тацне‐ послужавници, бели, дим. мин. 50х35цм ком. 6

42 ПП тацне‐ послужавници, бели или беж,  дим. мин. 45х30цм ком. 82

43 ПП тацне‐ послужавници бели или беж дим мин 40х25цм ком 1943 ПП тацне‐ послужавници, бели или беж,  дим. мин. 40х25цм ком. 19

44 ПП ђевђир, од 5лит. ком. 35

45 ПП цедиљке за лимун, са посудом испод ком.

46 ПП цедиљке мин. Ø 8цм ком. 4

47 ПП цедиљке мин. Ø 10цм ком.

48 ПП цедиљке мин. Ø 16цм ком. 7

49 ПП сито средње величине ком.

50 Јежић за сапун ком. 126

51 ПП кутија за сапун са решетком испод ком. 84

52
ПП ноше, стабилне основе, са издигнутим предњим делом и довољно широким 

седалним делом ( анатомски облик)
ком. 198

53 Четка за WC са постољем ком. 211

54 Овална вангла са ручкама ‐ 30лит. ком. 23

55 Овална вангла са ручкама ‐ 50лит. ком. 2

56 Поклопац за термос величине 5лит. ком.

57 Поклопац за термос величине 15лит. ком.

58 Поклопац за термос величине 25лит. ком.

59 Поклопац за термос величине 35лит. ком.

60 Кутија за шрафове дим. 90х140х63 ком.

61 Кутија за шрафове дим. 100х155х80 ком.

62 Кутија за шрафове дим. 140х200х100 ком.
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63 ПВЦ даска 50х30цм ком. 23

ПАРТИЈА 9.  ПОДНОПОЛАГАЧКИ  МАТЕРИЈАЛ 

Образац 2.

Ред. 

Бр.
Артикал

Јед. 

мере Кол.

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ)  

Укупна цена   

(без ПДВ) 

Цена по     

јед. мере   

(са ПДВ)  

Укупна цена    

са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Гашени креч 15 кг пак 2

2 Цемент 50 кг пак 5

3 Лепак за плочице 25 кг за унутрашње радове пак 10

4 Лепак за плочице 25 кг за спољне радове пак 20

5 Лепак за плочице 25 кг за плочице преко плочица пак 45 Лепак за плочице 25 кг за плочице преко плочица пак 4

6 Испуњивач неравнина у зиду(аналог.„Кнауф“)5кг. пак 5

7 Глет маса за изравнавање (аналог.“RIGIPS“) 5кг. пак 10

8 Трака мрежаста за гипс (аналог.“Кнауф“) од 90 м пак 10

9 Зидне плочице прва класа, једнобојне 15х15 беле  м² 2

10 Подне плочице прва класа, једнобојне, противклизне (за унутрашњу употребу) 10х20

 м² 2

11 Подне плочице прва класа, једнобојне, противклизне (за спољну употребу) 20х20

 м² 50

12 Подне плочице прва класа, једнобојне, противклизне (за спољну употребу) 10х20

 м² 30

13 Рубне лајсне за плочице 2,5 м ком. 10

14 Рубне лајсне за глетовање алум. од 2,5 м ком. 10

15 Олмо маса паковање од 25 кг пак 1

20 Гипсане плоче 2600x1200x9,5 пак 10

21 Гипсане плоче 2600x1200x9 5 влаго отпорне пак 2521 Гипсане плоче 2600x1200x9,5 влаго отпорне пак 25

22 Вуна за изолацију у ролни 11,25м² м² 80
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23 Стиропор од 3 цм  м² 10

24 Стиропор од 5 цм  м² 10

25 Мрежица стаклена за стиропор А145, плава м  10

26 Пур пена 750 мл.за ручну употребу пак 10

27 Пур пена 750 мл.за употребу пиштољем пак 5

28 Пиштољ, носач за аплицирање пур пене из боце пак 2

29 Лепак за дрво  "Дуфикс" или одговарајући кг 6

30 Лепак за паркет кг 5

31 Лепак "Синтелон" 1/1кг. или одговарајући  пак 4

32 Лепак "Синтелон" у туби 132гр. или одговарајући  пак 15

34 Силикон, ацетатни провидни ком. 12

35 Силикон, бели фунгицидни ком. 10

36 С 1036 Силикон, неутрални ком. 10

37 Пиштољ за аплицирање силикона ком. 5

38 Мрежа за комарце ПВЦ, ширине 1,5м м² 50

39 Мрежа за комарце жичана, ширине 1,0м м² 50

41 Фугомал бели кг 20

42 Фугомал у боји по потреби наручиоца кг 5

43 Песак м
3 2

44 Шљунак м
3 2

45 Шљунак сепарација   "1"  м
3 2

46
Купола светларника од клирита са дуплим зидовима, дим.120x120цм,"Галеника 

клирит" или одговарајуће
ком. 1
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ПАРТИЈА 10:  РУЧНИ АЛАТИ 

Образац 2

Ред. 

Бр.
Артикал

Јед. 

мере
Кол.

Цена по 

јед. мере   

(без ПДВ)   

Укупна       

вредност      

(без ПДВ)

Цена по 

јед. мере   

са ПДВ      

Укупна       

вредност       

са ПДВ

1 2 3 4 5 6 = (4x5) 7 8 = (4х7)

1 Резна плоча за метал 125х3х22 ком. 10

2 Резна плоча за метал 230х3х22 ком. 3

3 Резна плоча за метал 125х1х22 ком. 5

4 Резна плоча за метал 230х1х22 ком. 2

5 Резна плоча за камен 115х1х22 ком. 5

6 Резна плоча за камен 230х1х22 ком. 2

7
Резна плоча за керамичке плочице 125/10,0/22,2  " Торнадо мастер" или одговарајуће

ком. 5

8
Лепеза са шмирглом за малу брусилицу, 115х22,2 ; "80"; за метал паковање 10 комада

ком. 3

9 Рото турпија за малу угаону брусилицу ком. 3

10 Степенаста бургија за лим 5‐35мм,  прихват12,7 мм

радна дужина 58мм, Titanijum‐Nitrid 230‐SD, "Bahco" или одговарајуће ком. 2

11 Бургија‐глодало форстнер, за клап шарке ø22мм, дужине 90мм, прихват 8мм , 

"WOLFCRAFT" или одговарајуће ком. 2

12 Бургија‐глодало форстнер, за клап шарке ø35мм, дужине 90мм,  "WOLFCRAFT" или 

одговарајуће ком. 2

13 Гарнитура бургија HSS‐G од Ø1‐10, (1.5;2;2.5;3;3.5;4;4.5;5.5....) ком. 4

14 Бургија за метал HSS‐G Ø1 ком. 6

15 Бургија за метал HSS‐G Ø1,5 ком. 6

16 Бургија за метал HSS‐G Ø2 ком. 20

17 Бургија за метал HSS‐G Ø2,5 ком. 6

18 Бургија за метал HSS‐G Ø3 ком. 6

19 Бургија за метал HSS‐G Ø3,2 ком. 25

20 Бургија за метал HSS‐G Ø3,5 ком. 5

21 Бургија за метал HSS‐G Ø4 ком. 5

22 Бургија за метал HSS‐G Ø4,5 ком. 522 Бургија за метал HSS G Ø4,5 ком. 5

23 Бургија за метал HSS‐G Ø5 ком. 5
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24 Бургија за метал HSS‐G Ø5,5 ком. 5

25 Бургија за метал HSS‐G Ø6 ком. 5

26 Бургија за метал HSS‐G Ø6.5 ком. 5

27 Бургија за метал HSS‐G Ø7 ком. 5

28 Бургија за метал HSS‐G Ø8 ком. 6

29 Бургија за метал HSS‐G Ø9 ком. 5

30 Бургија за метал HSS‐G Ø10 ком. 5

31 Бургија за ростфрај судоперу Ø35мм  ком. 2

32 Бургија за бетон Ø 6           "FISCHER" или одговарајуће ком. 10

33 Бургија за бетон Ø 8           "FISCHER" или одговарајуће ком. 5

34 Бургија за бетон Ø 10         "FISCHER" или одговарајуће ком. 10

35 Бургија за бетон Ø 12         "FISCHER" или одговарајуће ком. 2

36 Бургија за бетон Ø 6   за бушилицу     "MAKITA"  Tip HR2010     ком. 4

37 Бургија за бетон Ø 8   за бушилицу     "MAKITA"  Tip HR2010   ком. 4

38 Бургија за бетон Ø 10 за бушилицу     "MAKITA"  Tip HR2010  ком. 4

39 Бургија за бетон Ø 12 за бушилицу     "MAKITA"  Tip HR2010 ком. 4

40 Бургија за бетон Ø 14 за бушилицу "MAKITA" Tip HR2010 ком 140 Бургија за бетон Ø 14 за бушилицу      MAKITA   Tip HR2010 ком. 1

41 Бургија за бетон Ø 18 за бушилицу     "MAKITA"  Tip HR2010 ком. 1

42 Бургија за бетон Ø 20 за бушилицу     "MAKITA"  Tip HR2010 ком. 1

43 Бургија за бетон Ø 20/600 за бушил.   "MAKITA"  Tip HR2010  ком. 1

44 Тестерице за убодну тестеру за метал са мач прихватом, груба "BOSCH" или 

одговарајуће ком. 20

45 Тестерице за убодну тестеру за метал са мач прихватом, фина "BOSCH" или 

одговарајуће ком. 20

46
Тестерице за убодну тестеру за дрво са мач прихватом, фина "BOSCH" или одговарајуће

ком. 20

47 Тестерице за убодну тестеру за дрво са мач прихватом, груба (BOSCH или 

еквивалентно) ком. 20

48 Метар челични 3м ком. 10

49 Метар челични 5м ком. 10

50 Глетарица равна ростфај ком. 10

51 Глетарица за наношење лепка за плочице назубљена ростфај 8мм ком. 10

52 Пердашка пластична ком. 2

53 Пердашка са сунђером за прање плочица 20мм ком. 1

54 Пердашка са гумом за фуговање плочица ком. 1

55 Миксер за мешање, боја и лепка за керамику за 10кг масе ком. 2

56 Миксер за мешање, боја и лепка за керамику  до 15кг масе ком. 2
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57 Млазница ХХL/0,019" за "Wagner W 119 ‐ project pro" ком. 2

58 Четка за фарбање    30мм     ком. 20

59 Четка за фарбање    40мм ком. 10

60 Четка за фарбање    50мм ком. 10

61 Четка за фарбање    60мм ком. 10

62 Четка за фарбање   70мм ком. 10

63 Четка за фарбање   80мм ком. 10

64 Четка за фарбање  100мм ком. 5

65 Четка за фарбање  120мм ком. 5

66 Молерски ваљак 10‐11цм ком. 50

67 Ваљак уложак резерва 100мм за боје на нитро бази ком. 50

68 Ручка за молерски ваљак (мали 10‐11цм) ком. 20

69 Ручица носач ваљка 50мм ком. 20

70 Ваљак уложак 50мм вунени ком. 50

71 Ваљак уложак 50мм сунђерасти ком. 20

72 ПВЦ мрежа за молерски ваљак, цедиљка за ваљак ком. 30

73 Молерски телескоп од 3м ком 573 Молерски телескоп од 3м ком. 5

74 Ваљак за углове зидова са дршком ком. 8

75 Молерска четка са зглобном дршком ком. 8

78 Шпахтла ростфрај   40мм  ком. 10

79 Шпахтла ростфрај   60мм   ком. 10

80 Шпахтла ростфрај   80мм  ком. 10

81 Шпахтла ростфрај  100мм   ком. 10

82 Шпахтла ростфрај  120мм  ком. 10

83 Ваљак   270мм за полудисперзије у квалитету силвер стар, "фас силвер" или 
одговарајући

ком.
6

84 Ручица  270мм   носач  за  ваљке  у квалитету силвер стар,  "фас силвер" или 
одговарајући 

ком.
10

85 Стона стега, челична са чељустима 150мм. ком. 1

86 Кључ окасто‐виљушкасти 13мм "УНИОР" или одговарајући ком. 4

87 Кључеви виљушкасти гарнитура 6‐32 "УНИОР" или одговарајући ком. 2

88 Кључеви окасто‐виљушкасти гарнитура 6‐22 "УНИОР" или одговарајући ком. 2

89 Кључеви цевасти гарнитура од 6х7 до 27х32; ознаке 215/2ЦБ у картонској кутији 

"УНИОР" или одговарајући ком. 2

90 Кључеви цевасти  двострани,   8х10 ознаке 215,  "УНИОР" или одговарајући ком. 3

91 Кључеви цевасти  двострани, 13х17 ознаке 215,  "УНИОР" или одговарајући ком. 3
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92

Кључ цевасти двострани, 46x50mm;  DIN‐896 . Каљен.      Form B / ISO 2236 / 1085.  

Галваска обрада(никлован и матхромиран).   Утиснуто "Made in Germany",дужине 

240mm. 820 грама. 380 MATADOR или одговарајући ком. 2

93 Столарска стега, Л=80 цм  Са чврстом дрвеном дршком.  ком. 3

94 Столарска стега, Л=50 цм.  Са чврстом дрвеном дршком.  ком. 3

95 Столарска стега, Л=100цм . Са чврстом дрвеном дршком.  ком. 3

96 Столарска стега, Л=25цм . Са чврстом дрвеном дршком.  ком. 6

97

Штелујући кључ 6" назубљене виљушке са могућношћу заокретања виљушке за 

прихват цеви 3⁄8 inсhes, мека дршка 6 inсhes, скала за подешавање величине на 

виљушкама, Мах отвора 13⁄16 inсhes, RIGID‐BAHCO 9070 RPC US или одговарајући.    
ком. 1

98

Штелујући кључ 8" назубљене виљушке са могућношћу заокретања виљушке за 

прихват цеви 1/2 inсhes, мека дршка 6 inсhes, скала за подешавање величине на 

виљушкама, Мах отвора 1; 1/16 inсhes, RIGID‐BAHCO 9070 RPC US или одговарајући.    

ком. 1

99

Штелујући кључ 10" назубљене виљушке са могућношћу заокретања виљушке за 

прихват цеви 5⁄8 inсhes, мека дршка 6 inсhes, скала за подешавање величине на  ком. 1

виљушкама, Мах отвора 1;5/16 inсhes, RIGID‐BAHCO 9070 RPC US или одговарајући.    

100

Штелујући кључ 200мм хром ванадијум челик,црно тело хемиски обрађено са светлим 

виљушкама, мека дршка, скала за подешавање величине на виљушкама, завртњи до 

23мм, дужина кључа 200мм."Maxgrip Stanley" или одговарајући.   2

101
Имбус кључеви у гарнитури са лоптастим завршетком           од 1,5‐10мм са држачем на 

страну и вешалицом.                       "ERBA" или одговарајући. ком. 4

102 Турпија дрво округла Л=200мм КС. ДИН 7261 форма Е.        Са двокомпонентном 

дршком. Рупа за качење. Специјални алатни челик. ком. 2

103
Турпија дрво правоугаона Л=200мм КС. ДИН 7261 форма А. Са двокомпонентном 

дршком. Рупа за качење. Специјални алатни челик. ком. 3

104 Електрокомбинована клешта 420 VDE 1.000V UNIOR или одговарајућа. Материјал 

специјални алатни челик коване. Хромиране, изоловане. ком. 2

105 Шпицаста кљешта изолована електричарска, 180‐200мм ком. 2

106 Кљешта "папагај"  1000V 250 мм  87 26 250 KNIPEX. Или одговарајуће ком. 4

107 Турпије за метал, грубе, гарнитура од 5 комада, "KS TOOLS" или одговарајуће ком. 2

108 Турпије за метал, фине, гарнитура од 5 комада, "KS TOOLS" или одговарајуће ком. 2

109 Клешта за буксне LY‐10 1.5‐10mm LSD или одговарајуће ком. 1

110 Чекић 500гр ком. 1110 Чекић 500гр ком. 1

111 Торба за алат за електричара, Пилотска " B&W" ком. 1
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112
Алат, водоинсталатерски, за пертлање инокс цеви 3/8" "Еуротис" или одговарајуће 

ком. 1

113
Алат, водоинсталатерски, за пертлање инокс цеви 1/2" "Еуротис" или одговарајуће 

ком. 2

114 Гарнитура одвијача крстасти, "УНИОР" или одговарајући ком. 2

115 Гарнитура одвијача равни, "УНИОР" или одговарајући ком. 2

116 Крстасти уметак за (БИТ) за аку бушилицу, ПЗ, 2 ком. 4

117 Крстасти уметак за (БИТ) за аку бушилицу, ПЗ, 1 ком. 4

118 Крстасти уметак за (БИТ) за аку бушилицу, ПХ, 1 ком. 4

119 Крстасти уметак за (БИТ) за аку бушилицу, ПХ, 2 ком. 4

120 Тоцило‐камен за оштрење 200х20х20мм стирија, фино "150"     SWATY COMET   или 

одговарајуће ком. 1

121
Тоцило‐камен за оштрење 200х20х20мм стирија, средње "60"     SWATY COMET   или 

одговарајуће ком. 1

122 Тоцило‐камен за оштрење 200х20х20мм  видија фино "150"         SWATY COMET   или 

одговарајуће ком. 1

Тоцило‐камен за оштрење 200х20х20мм видија средње "60" SWATY COMET или
123

Тоцило‐камен за оштрење 200х20х20мм видија средње  60          SWATY COMET   или 

одговарајуће ком. 1

124 Тоцило‐камен за оштрење 200х20х20мм стандард фино "150"     SWATY COMET   или 

одговарајуће ком. 1

125
Тоцило‐камен за оштрење 200х20х20мм стандард средње "60"     SWATY COMET   или 

одговарајуће ком. 1

126 Точак за полирање при оштрењу са припадајућом пастом ком. 1
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Спецификација Ауто Гума

Спољашњи пнеуматици теретних возила

Р. бр. Ознака пнеуматика
Индекс 

оптерећења
Индекс 
брзине

Позиција на 
возилу

Количина
Пројектована 

јединична цена без 
ПДВ‐а

Укупна цена без 
ПДВ‐а 

Укупна цена са 
ПДВ‐ом

Напомена

1 205/75 R 16C   TUBELESS 110/108 P универзална 4

2 205/75 R 16C  * TUBELESS 110/108 Q универзална 2

3 195/70 R 15C  * TUBELESS 104/102 Q универзална 2

4 215/70 R15C   * TUBELESS 109/107 Q универзална 12

5 195/60 R 16    * TUBELESS 99/97 Q универзална 4

6 165/70 R 13    * TUBELES 99/98 Q универзална 6

Напомена: уписати уколико је пнеуматик без унутрашње гуме тзв. Tubeless

Спољни пнеуматици за путничка возила

1 165/70 R 14   TUBELESS 81 T универзална 8

16 165/70 R 14   TUBELESS 81 R универзална 8

Летњи пнеуматици

Зимски пнеуматици или M+S пнеуматици

Летњи пнеуматици

Зимски пнеуматици или M+S пнеуматици
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    Образац бр.3 
Партија бр. _______ 

М О Д Е Л   У Г О В О Р А  
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

2. ________________________________________
___________________________ кога заступа 
директор _______________________________ 
  (у даљем тексту: Продавац) 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора купопродаја  потрошног 
материјала за 2015. годину, (у даљем тексту: добра). 
Врста, количина  и цене добара из става 1. овог члана, утврђене су према  усвојенoj 
Понуди Продавца бр. ___________ од __. ___. 2014. године, чији је саставни део образац 
структуре цене и које заједно чине саставни део овог Уговора. 

Период реализације Уговора је од дана закључења Уговора до коначне испоруке 
уговорених добара, а најдуже 12 месеци од дана потписивања. 

Цена  
Члан 2. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате  у обрасцу структуре цене (из 
члана 1. овог Уговора), који чини саставни део овог уговора.  
Укупна вредност добара са превозом и испоруком у магацинске просторе купца без  ПДВ-
а износи ___________________ динара 
(словима:_________________________________________________________  динара). 

Укупна вредност добара са превозом и испоруком у магацинске просторе наручиоца са 
ПДВ-ом износи _________________________ динара (словима: 
____________________________________________________________________). 

У укупну вредност су урачунати трошкови испоруке које чине транспортни трошкови са 
истоваром у магацин купца. 

Члан 3. 
Цене из понуде и обрасца структуре цене се не могу мењати у периоду важења уговора. 

1. Предшколска установа „Др Сима Милошевић“,
Земун, Радича Петровића бр. 26, коју заступа
директор Јасмина Боуали Станојковић
  (у даљем тексту:Купац ) 
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Квалитет 

Члан 4. 
По квалитету добра морају да испуњавају услове из техничких спецификација и важећих 
прописа који регулишу исправност и квалитет добара.  

Испорука  

Члан 5. 

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара на адресe којe одреди купац у 
примереном року од примљеног требовања купца.       

 Квалитет и квантитет добара 
Члан 7. 

Квантитативна и квалитативна контрола испоручених добара, вршиће се приликом  
испоруке у  просторијама купца. Сва испоручена добра треба да буду истоветна са 
понуђеним узорцима.  
Утврђивање количине-квантитативни пријем, врши се  бројањем,  и појединачним 
прегледом сваког паковања. Пријем добара се врши потписивањем отпремнице од стране 
купца. 
Ако испоручена добра нису уговорене количине и квалитета Купац је дужан сачини 
писмени приговор у облику записника и одмах без одлагања да исти  достави Продавцу.  
Уколико представник Купца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара 
утврди да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, овлашћен је да одбије 
пријем добара, уз обавезу да без одлагања, писменим путем обавести Продавца и захтева 
нову испоруку добара уговорене количине и квалитета. Продавац је обавезан да у 
најкраћем могућем року изврши нову испоруку. 
Евентуалне неусаглашености у погледу количине, неисправности, оштећења и других 
недостатака по записницима, Продавац и Купац ће непосредно решавати. 

Члан 8. 

Продавац не одговара за скривене недостатке робе који се покажу пошто протекне 6 
месеци од предаје робе Купцу. 

Члан 9. 
У случају да Продавац оспори записник у делу који се односи на квалитет, Продавац и 
Купац су сагласни да се провера и утврђивање квалитета робе повери овлашћеној 
организацији за ове послове као трећем лицу. 
Трошкове провере квалитета сносиће уговорна страна која није у праву. 

Члан 10. 
Купац и Продавац су сагласни да ће налаз и мишљење овлашћене организације из члана 
10. бити коначно за решење спора.
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Члан 11. 
Ако постоји приговор на квалитет или квантитет робе у смислу овог уговора, неоспорни 
део фактуре Купац је дужан да плати на начин и у року који је предвиђен овим уговором 
( члан 13) , а оспорени део одмах након решења приговора о квалитету или квантитету 
робе. 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 12. 

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора, преда 
Купцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:  
оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“,  са копијом депо 
картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 
овлашћењем за попуну менице, насловљеним на Предшколску установу „Др Сима 
Милошевић“ Земун, за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора (са 
ПДВ-ом), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење посла.  

Рок и начин плаћања 
Члан 13. 

Купац се обавезује да врши плаћање испоручених добара, и то у року од 45 дана од дана 
када је  примио фактуру, на рачун Продавца број____________, који се води код  
____________ _____________ банке. 

Завршне одредбе 
Члан 14. 

Измене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану 
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора. 

Члан 15. 
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани 
Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.  

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора 
решавати споразумно. 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне 
да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду. 

Члан 17. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка  од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

ЗА   ПРОДАВЦА      ЗА   КУПЦА 
      Директор            Директор 

______________________      Јасмина Боуали Станојковић 

      ПАРТИЈА БР.__________               Образац бр. 4 

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 
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На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената 
платног промета 

ДУЖНИК:_______________________________________________________________ (назив и 
адреса) 
МБ: _____________________________________ 
ПИБ: ____________________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:  
__________________________________________________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО  
- за корисника бланко сопствене менице- 

КОРИСНИК: Предшколска установа «Др Сима Милошевић» Земун, ул. Радича Петровића бр. 26, (у 
даљем тексту: Поверилац) 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број ______________________________ (унети серијски број 
менице), као средство финансијског   обезбеђења  за   озбиљност   понуде   поднете   у поступку јавне 
набавке број ОПД 6/2015 добра – потрошни материјал 2015, за партију 
____________________________________________________________________ (унети назив и број партије). 

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од ________________________ 
(словима: ___________________________________________________________________________________ 
динара), и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, 
изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и 
да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема 
довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на 
повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом 
основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других 
промена од значаја за правни промет. 

Рок важења меничног овлашћења је до _________________ године. (минимум 30 дана од дана јавног 
отварања понуда). 

_________________________________     МП
___________________________________ 
         (место и датум)    ( потпис одговорног лица) 

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 

      ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је 
споразумом    одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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   ПАРТИЈА БР.________             

  Образац бр. 5 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНЕ БЛАНКО 
МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПД 6/2015 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЗА 2015 

ПОНУЂАЧ : _________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде
оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке бр. ОПД 6/2015 –добра-потрошни материјал за
2015.год. за потребе предшколске установе „Др Сима Милошевић“ из Земуна, за партију
____________________________________________________________________ (уписати
назив и број партије) у року од 10 дана од дана закључења уговора доставити сопствену бланко
меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом
о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице
насловљеним на предшколску установу „Др Сима Милошевић“, Земун, са клаузулама „без протеста“,
у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних
обавеза; 

Потпис одговорног лица понуђача 

       МП        ____________________________

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је споразумом  
     одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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Партија бр.__________ 

Oбразац 6 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПД 6/2015 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2015 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач: 
_______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом 
састављања понуде у поступку јавне набавке бр. ОПД 6/2015 –добра – потрошни 
материјал за 2015   годину   за   потребе  предшколске   установе   „Др Сима Милошевић“ 
из Земуна, за партију 
_______________________________________________________________ (навести назив 
и број партије), поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине. 

 Потпис одговорног лица 
 М.П. 

____________________________ 

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 
 ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача. 
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Образац бр. 7 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПД 6/2015 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2015 

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у поступку јавне 

набавке бр. ОПД 6/2015 –добра – потрошни материјал за 2015. годину за потребе 
предшколске установе „Др Сима Милошевић“ из Земуна, имао следеће трошкове: 

Врста трошкова Износ трошкова 

Прибављање средства финансијског 
обезбеђења: 

________________________________________  

________________________________________ 

_______________________________________ 

(навести врсту средстава финансијског обезбеђења са 
називом и бројем партије на коју се односи) 

______________________________

______________________________

______________________________

  (навести износ припадајућих 
трошкова) 

Понуђач: 
_______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди  и доставио доказ о извршеној уплати трошкова. 

 М.П    Потпис одговорног лица   понуђача:  
  _______________________________  

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде **У случају подношења заједничке понуде, наведени образац 
потписујe и оверава члан групе понуђача који је споразумом    одређен да ће у име групе понуђача дати средство 
обезбеђења. 

. 
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Образац бр. 8 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОПД 6/2015 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 2015 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Понуђач: 
_______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за 
јавну набавку бр. ОПД 6/2015 добра – потрошни  материјал за 2015  за партију 
______________________________________________________________________ 
(уписати назив и број партије) за потребе предшколске установе „Др Сима Милошевић“ 
из Земуна, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

Потпис одговорног лица 
  М.П. 

____________________________ 

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 
  ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњава, потписујe и оверава носилац посла 


