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Дел.бр: ДМВ рп I/7.4-2016 

Датум:28.04.2016. 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – материјал за мајсторе 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСTИ 

 ДМВрп I/7-2016 

 

 

 

 

 

Позив и Конкурсна документација 

објављени на ПЈН и интернет 

страници наручиоца: 

27.04.2016.године 

Рок за подношење понуда: 06.05.2016.године до 10,00 часова 

Јавно отварање понуда: 06.05.2016.године у 10,30 часова 

 

 

 

 

У Футогу, април 2016. године 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012,14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, 86/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности  број ДМВрп I/7.1 од 25.04.2016. године,  

Комисија за јавну набавку материјал за мајсторе у поступку јавне набавке мале 

вредности образована Решњем директора пољопривредне школе са домом ученика 

Футог  број ДМВрп I/7.2 од 25.04.2016.године  

п р и п р е м и л а  ј е   

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСTИ 

  

        ДМВрп I/7 -2016 

 

 Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште податке о набавци: 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка  

(5) контакт (лице или служба)  

(6) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

(7) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 

општег речника набавке 

 

2) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл.  

 

3) техничку документацију и планове 

 

4) услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

5)критеријум за доделу уговора 

 

6) обрасци који чине саставни део понуде: 

(1) образац понуде 

(2) образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

(3) образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Став 1. тачке 1) до 4) 

(4) образац трошкова припреме понуде 

(5) образац изјаве о независној понуди 

(6) образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде; 

(7) образац изјаве на основу члана 79. став 9. 

  

7) модел уговора, односно модел оквирног споразума 
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8) упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

9) остали обрасци  

-Образац потврде  

-Списак најважнијих испоручених добара 

-Образац меничног писма/овлашћења  
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 Назив: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ 

 Адреса: 21410 Футог, ул. Царице Милице 2. 

  Интернет страница наручиоца: www.poljosko.edu.rs    

 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности: 

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности 

сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012,14/2015 и 68/2015). 

На предметну јавну набавку поред прописа из става 1. ове тачке примењују се и 

следећи прописи: 

-Закон о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/2012,14/15 и 68/15) 

-подзаконска акта донета на основу Закона о јавним набавкама 

-Закон о општем управном поступку 

-Закон о облигациним односима 

-прописи који регулишу област предмета набавке. 

 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): 

 Предмет јавне набавке је набавка добара – материјал за мајсторе, а у складу  са 

Техничком спецификацијом која је саставни део ове конкурсне документације, детаљно 

дата у делу 3).  

 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.  

 

(5) контакт (лице или служба): 

Контакт лица  у предметном поступку: 

 -Анђелија Мусић, poljosko.racun@eunet.rs    

 

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

               Опис предмета набавке: набавка добара –материјал за мајсторе. Назив и 

ознака 

               из ОРН: 44000000-материјал за мајсторе. 

 

          (7) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и  

               ознака из општег речника набавки 

               Предмет јавне набавке није обликован по партијама.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poljosko.edu.rs/


Page 5 of 133 

 

2)ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

ОПИС ПРОИЗВОДА 

ј/м количина 

1.  Звоно водокотлића  ком 1 

2.  Звоно водокотлића 

ПВЦ 

ком 1 

3.  Завршна капа  

ппр Ф 25 

ком 1 

4.  Завршна капа 

ппр Ф 20 

ком 1 

5.  Завршна капа 

ппр Ф 32 

ком 1 

6.  WЦ шоља симплон 

505x345x400мм  

Порцелан 

ком 1 

7.  WЦ прикључак равни (балтик веза) ком 1 

8.  WЦ даска ПВЦ бела ком 1 

9.  WЦ даска Пластична бела ком 1 

10.  Врата за каду 20x20 ком 1 

11.  Водокотлић 

Запремина 9л, тежина 2,8кг, ниска 

монтажа, лако монтирање, дугне 

старт/стоп, бешуман,беле боје, подесива 

количина воде. 

ком 1 

12.  Водокотлић  

Висока монтажа 

ком 1 

13.  Ивер вијак 5x70 ком 1 

14.  Хангар вијак 10x120 ком 1 

15.  ПВЦ везице 5x400 

беле 

ком 1 

16.  Вентилатор за wц 

Снага мотора: 15 В 

Проток ваздуха: 70 м3 / х 

Ниво буке (мак.): 33 дБ 

Број обртаја: 2400 рпм 

Начин уградње: на зид, плафон, прозор 

ком 1 
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Боја: бела 

Висина (А) : 158 мм 

Дубина до зида (Б): 21 мм 

Дужина одводне цеви (Ц): 55 мм 

Пречник одводне цеви (Д): 98 мм 

Пречник отвора у зиду: 100 мм 

Димензије спакованог апарата 

(ШxВxД): 16.2 × 8 × 16.5 цм 

Нето тежина апарата: 0.5 кг  

17.  Вентил за веш машину ком 1 

18.  Вентил за хидрант 1/2" ком 1 

19.  вентил ппр Ф 20 комплет ком 1 

20.  Вакум гума са дрвеном дршком ком 1 

21.  Умиваоник  

Са рупом 500мм 

ком 1 

22.  Туш када узидна  

Туш када полукружна Р80 са скидјућом 

облогом. У комплету са сифоном.  

ком 1 

23.  Туш црево  ком 1 

24.  Точкић за вентиле ком 1 

25.  Типла Ф8 ком 1 

26.  Типла Ф5 ком 1 

27.  Типла Ф6 ком 1 

28.  Типла Ф12 ком 1 

29.  Типла Ф10 ком 1 

30.  Тефлон трака већа 

19мм x 15м x0.20мм 

ком 1 

31.  Тефлон трака 

12мм x 10м x0.20мм  

ком 1 

32.  Тефлон течни 50мл 

Боја: Плава 

Класа отпорности: 2 (срење јак, 

демонтажни) 

Вискозност: 2000-7500 

Максимални пририсак: 300пси (20 бар) 

Максимална температура: од -55 до + 

150  

ком 1 

33.  Тефлон конац 

Боја: Бела,Макс. величина навоја: 

Р4",Распон радне температуре: -55 до 

ком 1 



Page 7 of 133 

 

+130℃,Момент попуштања: н.а,Атести: 

ДВГW, КТW, НСФ,Демонтажна 

чврстоћа: н.а. 

Тестиран у складу са ЕН 751-2 Цласс 

АРп и ДИН 30660,Сертификован по 

НСФ/АНСИ, Стандард 61  

34.  Т комад ппр Ф 32 ком 1 

35.  Т комад ппр Ф 25 UN ком 1 

36.  Т комад ппр Ф 25 ком 1 

37.  Т комад ппр Ф 20 ком 1 

38.  Т комад 3/4" ком 1 

39.  Шрафови за wц шољу ком 1 

40.  Шрафови за лавабо ком 1 

41.  Шраф за сифон  

прохромски 

ком 1 

42.  Шраф за wц даску ком 1 

43.  Шраф за бојлер 4/1 ком 1 

44.  Сливник пвц Ф 50 вертикални ком 1 

45.  Славина за хладну воду 

Временска славина  (1001 минотти) 

ком 1 

46.  Славина за пуњење и пражњење 1/2" ком 1 

47.  Силикон санитарни транспарентни ком 1 

48.  Сигурносни вентил 1/2" ком 1 

49.  Сифон за веш машине ком 1 

50.  Сифон 1/1 еластични за судоперу ком 1 

51.  Сифон 1/1 еластични за умиваоник ком 1 

52.  Шелна ппр Ф 32 ком 1 

53.  Шелна ппр Ф 25 ком 1 

54.  Шелна ппр Ф 20  ком 1 

55.  Шелна за испирну цев ком 1 

56.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 50 ком 1 

57.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 40 ком 1 

58.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 25 ком 1 

59.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 20 ком 1 

60.  Шарке за wц даску металне ком 1 
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61.  Сајла за канализацију Ф 6x15м ком 1 

62.  Сајла за канализацију Ф 16x20м ком 1 

63.  Ручица туша пвц никлована ком 1 

64.  Ревизија пп Ф 110 ком 1 

65.  Ревизија пп Ф 75 ком 1 

66.  Ревизија пп Ф 50 ком 1 

67.  Регулатор притиска 3/4" ком 1 

68.  Редукција пвц Ф 160/110 ком 1 

69.  Редукција ппр Ф 40/32 ком 1 

70.  Редукција ппр Ф 40/25 ком 1 

71.  Редукција ппр Ф 40/20 ком 1 

72.  Редукција ппр Ф 32/25 непосредни ком 1 

73.  Редукција ппр Ф 32/20 ком 1 

74.  Редукција ппр Ф 25/20 ком 1 

75.  Редукција 3/8"x1/2" ком 1 

76.  Редуцир 3/4"x1/2" ком 1 

77.  Редуцир 1"x3/4" ком 1 

78.  Редуцир 1"x1/2" ком 1 

79.  Редуцир 5/4"x1/2" ком 1 

80.  Редуцир 5/4"x1" ком 1 

81.  Редуцир 5/4"x3/4" ком 1 

82.  Редуцир 3/4"x 1" ком 1 

83.  Широка платна м8  ком 1 

84.  Рачва за хидропак 5/4 " 

 

ком 1 

85.  Вентил за радијатор равни 1/2" ком 1 

86.  Пур пена 750мл 

високоекспандирајућа 

ком 1 

87.  Пропусни вентил са капом 3/4"  ком 1 

88.  Пропусни вентил са капом 1/2" ком 1 

89.  Пропусни вентил са испустом 1"  

зимски 

ком 1 

90.  Продужетак пвц 5/4 равни ком 1 

91.  Продужетак мс 1/2"x50 ком 1 
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92.  Продужетак  мс 1/2"x40 ком 1 

93.  Продужетак мс 1/2"x30 ком 1 

94.  Продужетак мс 1/2"x25 ком 1 

95.  Продужетак мс 1/2"x20 ком 1 

96.  Продужетак мс 1/2"x15 ком 1 

97.  Продужетак мс 1/2"x10 ком 1 

98.  Продужетак 300 мм  

цев за сифон 5/4“  

ком 1 

99.  Прикључак 1" оловни ком 1 

100.  Полуспојка пвц 40x5/4« сн ком 1 

101.  Полуспојка пвц 40x5/4« ун ком 1 

102.  Полуспојка пвц 32x1« сн ком 1 

103.  Полуспојка пвц 32x1« ун ком 1 

104.  Полуспојка пвц 25x3/4« сн ком 1 

105.  Полуспојка пвц 20x1/2« сн ком 1 

106.  Полуспојка – чеп пвц Ф 40 ком 1 

107.  Полуспојка – чеп пвц Ф 32 ком 1 

108.  Поклопац за шахт  

600 мм носивости 5т 

ком 1 

109.  Подна решетка 20x20 

Прохром 

ком 1 

110.  Подна решетка 15x15 

Прохром 

ком 1 

111.  Подлошка за колено са ушицама  ком 1 

112.  Поцинкована цев 5/4“ ком 1 

113.  Поцинкована цев ¾“  ком 1 

114.  Поцинкована цев ½“ ком 1 

115.  Поцинкована цев 1“ ком 1 

116.  Пловак касетни за водокотлић ком 1 

117.  Пиштољ за силикон 

Тежина 590 до 600гр, чекични, картуша 

ком 1 

118.  Писоар зидни  

Ширина 310мм ,висина 515мм, горњи 

Ф35мм, доњи Ф46мм 

ком 1 

119.  Перлатор већи 

Спољни навој м-24 

ком 1 
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120.  Перлатор мањи 

Спољни навој м-22 

ком 1 

121.  Перфорирана трака  

Ф6 2м дужине 

ком 1 

122.  Паста за меки лем 250г 

Паста за меко лемљење лемова фитинга 

намењена је за извођење инсталација 

хладне воде, топле воде и грејања до 

110°Ц са бакарним цевима. 

Састав: С-Сн97Цу3 

Температура топљења: 230 - 2500Ц 

 ДИН ЕН 29453, С-Сн97Цу3, ДИН ЕН 

29454.1  

ком 1 

123.  Окитен 5/4 

10 бара  

м 1 

124.  Окитен ¾ 

10 бара 

м 1 

125.  Окитен 1“ 

10 бара 

м 1 

126.  Обилазни лук са муфом ппр Ф 25 ком 1 

127.  Обилазни лук са муфом ппр Ф 20 ком 1 

128.  Ножићи за скалпер 

18мм 10ком 

ком 1 

129.  Дупла нипла 3/8“x3/8“ мс ком 1 

130.  Неповратни вентил 5/4“ вертикални ком 1 

131.  Неповратни вентил 1“вертикални ком 1 

132.  Муф ппр Ф 40 ун ком 1 

133.  Муф ппр Ф 40 сн ком 1 

134.  Муф ппр Ф 32 ун ком 1 

135.  Муф ппр Ф 32 сн ком 1 

136.  Муф ппр Ф 25 сн ком 1 

137.  Муф ппр Ф 25 ун ком 1 

138.  Муф ппр Ф 20 сн ком 1 

139.  Муф ппр Ф 20 ун ком 1 

140.  Муф  1“ ком 1 

141.  Муф  ½“ ком 1 

142.  Муф  ¾“ ком 1 

143.  Муф 5/4“ ком 1 
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144.  Мс спојка за баштенско ¾“ црево ком 1 

145.  Мс спојка за баштенско ½“ црево ком 1 

146.  Мешач керамички пкм 40б ком 1 

147.  Мешач керамички пкм 40а ком 1 

148.  Мешач керамички пкм 35б ком 1 

149.  Мешач керамички пкм 35а ком 1 

150.  Мембрана гумена за хидропак 24л 

Новотерм 

ком 1 

151.  Мап гас за лемљење 750мл 

Специјална месавина гаса за радове 

високопотенцијалног 

лемљења.Температура пламена до 

2.700°Ц, 35% брзи него пропан. 

ком 1 

152.  Манометар 6 бара радијални МН6Р ком 1 

153.  Лук пп Ф 50/90 ком 1 

154.  Лук пп Ф 50/45 ком 1 

155.  Лук пп Ф 110/ 90 ком 1 

156.  Лук пп Ф 110/45 ком 1 

157.  Кугла вентил 1“ ком 1 

158.  Кугла вентил ½“ ком 1 

159.  Кугла вентил ¾“ ком 1 

160.  Кугла вентил 5/4“ ком 1 

161.  Кудеља 200г ком 1 

162.  Коса рачва пвц Ф 160/110 ком 1 

163.  Коса рачва пвц Ф 75/75 ком 1 

164.   Коса рачва пвц Ф 75/50 ком 1 

165.  Коса рачва пвц Ф 50/50 ком 1 

166.  Коса рачва пвц Ф 110/75 ком 1 

167.  Коса рачва пвц Ф 110/50 ком 1 

168.  Коса рачва пвц Ф 110/110 ком 1 

169.  Колено ппр Ф 20 ун ком 1 

170.  Колено ппр Ф 20 ун са ушицама ком 1 

171.  Колено ппр Ф 20/45 ком 1 

172.  Колено ппр Ф 25 ком 1 
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173.  Колено ппр Ф 20 ком 1 

174.  Колено 5/4“ ком 1 

175.  Колено ¾“ ком 1 

176.  Колено ½“ ком 1 

177.  Колено 1“ ком 1 

178.  Клизна спојка пп Ф 110 пвц ком 1 

179.  Клизна спојка ¾“ ком 1 

180.  Клизна спојка ½“ ком 1 

181.  Калијев сапун 

0,9 кг 

ком 1 

182.  Испирна цев  

Крута веза 

ком 1 

183.  Гумице 3/8 

Водовод 

ком 1 

184.  Гумице ¾ ексцентар ком 1 

185.  Гумице ¾ ком 1 

186.  Гумице ½ ком 1 

187.  Гумице за холендер водомера ¾ ком 1 

188.  Грејач за бојлер 

2кw 

ком 1 

189.  Горњи део баштенске славине ½“ ком 1 

190.  Гензла вертикална ком 1 

191.  Чучавац метални ком 1 

192.  Ек вентил 3/8x1/2 ком 1 

193.  Ек вентил 1/2x1/2 ком 1 

194.  Дупла нипла 5/4“ ком 1 

195.  Дупла нипла ¾“ ком 1 

196.  Дупла нипла 1/2“ ком 1 

197.  Дупла нипла 1“ ком 1 

198.  Држач пешкира 

600мм 

ком 1 

199.  Држач пешкира 

350мм 

ком 1 

200.  Држач убруса 

Без поклопца  

ком 1 
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201.  Држач тоалет папира 

Са металним поклопцем беле боје 

ком 1 

202.  Држач сапуна 

На зид 

ком 1 

203.  Дозер за течни сапун 

На зид 

ком 1 

204.  Дихтунг звона већи ком 1 

205.  Дихтунг звона мањи ком 1 

206.  Дихтунг за грејач бојлера ком 1 

207.  Црево за поливање 

20м  ¾“ 

ком 1 

208.  Цев пвц Ф 75/500 ком 1 

209.  Цев пвц Ф 75/1000 ком 1 

210.  Цев пвц Ф 50/500 ком 1 

211.  Цев пвц Ф 50/250 ком 1 

212.  Цев пвц Ф 50/1000 ком 1 

213.  Цев пвц Ф 110/500 ком 1 

214.  Цев пвц Ф 110/1000 ком 1 

215.  Цев пвц Ф 110/250 ком 1 

216.  Цев ппр Ф 32 ком 1 

217.  Цев ппр Ф 25 ком 1 

218.  Цев ппр Ф 20 ком 1 

219.  Бринокс веза за бојлер 

550 мм  ½“ 

ком 1 

220.  Бринокс веза 3/8x3/8 

600 мм 

ком 1 

221.  Бринокс веза 1/2x1/2 

500 мм 

ком 1 

222.  Бринокс веза 1/2x3/8 

500 мм 

ком 1 

223.  Бринокс веза 1/2x3/8 

400 мм 

ком 1 

224.  Бринокс веза 1/2x1/2 

700 мм 

ком 1 

225.  Бојлер 5л 

ВМНМ иноx 

ком 1 

226.  Бојлер 10л ком 1 
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ВМНМ иноx 

227.  Бојлер 80л 

Иноx 

ком 1 

228.  Бојлер 50л 

Иноx  

ком 1 

229.  Батерија зидна једноручна 

излив 150мм 

ком 1 

230.  Батерија за туш када једноручна 

Без излива са растегљивим цревом 

ком 1 

231.  Батерија за проточни бојлер 

Излив 200мм, једноручна 

ком 1 

232.  Батерија стојећа за лавабо 

Излив 112мм Бринокс 3/8” 

ком 1 

233.  Баштенска славина ½“ ком 1 

234.  Балти наставак равни ком 1 

235.  Баштенска славина ¾“ са холендером ком 1 

236.  Адаптер спојнице чесме ¾“ ком 1 

237.  Адаптер спојнице чесме 1“  ком 1 

238.  Брза спојка ½“ ком 1 

239.  Хидрантно црево 2“ ком 1 

240.  Једноручна славина за хладну воду 

200мм, стојећа 

ком 1 

241.  Ј излив са перлатором ¾“ 200мм ком 1 

242.  Носач цеви Ф20 ком 1 

243.  Носач цеви Ф25 ком 1 

244.  Пластична цев ¾“ пп ком 1 

245.  Силикон 

Трајно еластичан једнокомпонентан и 

полиуретански материјал за заптивање и 

лепљење.Могућност испуне: 6М са 

600мл и 3М са 300мл.Могућност 

дилатације 15%.Трајно отпоран од -40Ц 

до +70Ц.Очвршћавање 3мм на 24х при 

23Ц и влажности 50%.Пријања на 

бетон, малтер, дрво, разне врсте метала, 

керамику, камен итд  

Паковање 300мл 

 

ком 1 

246.  Силикон универзални ком 1 
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Трајно еластичан једнокомпонентни 

силиконски кит намењен за заптивање 

при спољним и унутрашњим радовима. 

Одлично везивање, изузетна 

еластичност, висока стабилност, УВ 

отпоран, без разређивача, 

антибактеријски, отпоран на 

температуре од -40°Ц до+120°Ц. 

Тежина 280 мл  

247.  Анкер маса 

Двокомпонентна маса за анкерисање на 

бази метакрилата без садржаја 

разређивача и стирена.Брзо стврдњава. 

Може се користити на ниским 

температурама. Висок капацитет 

оптерећења. Не угиба се,чак иако је 

висећа конструкција у питању. Не 

садржи стирен. Слабог мириса. Мали 

губитак материјала при раду Без 

ограничења у транспорту.  

ком 1 

248.  Брава 6,5 ОК ком 1 

249.  Брава 8 ОК ком 1 

250.  Брава 6,5 цилиндар ком 1 

251.  Брава 8 цилиндар ком 1 

252.  Брава на ваљак 2,5 ком 1 

253.  Брава 4 за метална врата ком 1 

254.  Цилиндар 30x30 ком 1 

255.  Реза за врата ком 1 

256.  Квака за врата 

Метална 

ком 1 

257.  Шилт  

Метални 

ком 1 

258.  Катанац 45мм ком 1 

259.  Катанац 55мм ком 1 

260.  Катанац 35мм ком 1 

261.  Ексер 3 кг 1 

262.  Ексер 4 кг 1 

263.  Ексер 5 кг 1 

264.  Ексер 7 кг 1 
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265.  Ексер 10 кг 1 

266.  Ексер 16 кг 1 

267.  Паљена жица 1,2 кг 1 

268.  Паљена жица 2мм кг 1 

269.  Паљена жица 3мм кг 1 

270.  Цев квадратна метална 30x30 кг 1 

271.  Цев квадратна метална 50x50 кг 1 

272.  Цев квадратна метална 40x40 кг 1 

273.  Цев квадратна метална 20x20 кг 1 

274.  Цев са фалцом 40x40 кг 1 

275.  Флах трка 30x3 ком 1 

276.  Л профил 30x30 ком 1 

277.  Цев црна ½“ 

Хидроиспитана 

м 1 

278.  Цев црна ¾“ 

Хидроиспитана 

м 1 

279.  Лим поцинковани 1,2мм м 1 

280.  Лим декапирани 0,8мм м 1 

281.  Лим бродски 5-6мм м 1 

282.  Л профил метални за шток 

Прихватник браве 

ком 1 

283.  Резна плоча Ф 180x3x22 ком 1 

284.  Резна плоча Ф 115x3x22 ком 1 

285.  Резна плоча Ф 230x3x22 ком 1 

286.  Брусна плоча Ф 180x6 ком 1 

287.  Брусна плоча Ф 115x6 ком 1 

288.  Ламеласти брусни диск Ф115 ком 1 

289.  Жица за ЦО2 апарат 0,8мм кг 1 

290.  Жица за ЦО2 апарат 0,6мм кг 1 

291.  Дизна за ЦО2 апарат 0,8мм ком 1 

292.  Дизна за ЦО2 апарат 0,6мм ком 1 

293.  Спреј за ЦО2 апарат ком 1 

294.  Држач дизне за ЦО2 апарат ком 1 

295.  Комплет поштољ за ЦО2 апарат са ком 1 
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бужиром 3м 

296.  Боца за ЦО2 апарат 15кг сива ком 1 

297.  Клешта за масу за варење 

500А 

ком 1 

298.  Клешта заварење 

600А 

ком 1 

299.  Електроде 2,5мм 

Дужина 300мм, паковање 4кг, струја 

заваривања 70-100А, ДИН ЕН 13479 

кг 1 

300.  Електроде 3,2мм 

Дужина 350мм, паковање 4кг, струља 

заваривања 90-120А, ДИН ЕН 13479 

кг 1 

301.  Заштитно стакло за варење  

Дин 10 100x100 

ком 1 

302.  Заштитно стакло за варење провидно 

100x100 бело 

ком 1 

303.  Заштитне наочаре ком 1 

304.  Бургије за метал 3мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

305.  Бургије за метал 4мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

306.  Бургије за метал 5мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

307.  Бургије за метал 6мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

308.  Бургије за метал 7мм  

Дин 338-Г 

ком 1 

309.  Бургије за метал 8мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

310.  Бургије за метал 9мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

311.  Бургије за метал 10мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

312.  Бургије за метал 12мм  

Дин 338-Г 

ком 1 

313.  Бургије за метал 14мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

314.  Бургије за метал 16мм 

Дин 338-Г 

ком 1 
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315.  Бургије за метал 18мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

316.  Бургије за метал 20мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

317.  Бургије за метал 22мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

318.  Бургије за бетон 6мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

319.  Бургије за бетон 8мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

320.  Бургије за бетон 10мм 

Дин 338-Г 

ком 1 

321.  Бургије за дрво 6мм  

Дужина 50 цм 

ком 1 

322.  Бургије за дрво 8мм 

Дужина 50 цм 

ком 1 

323.  Бургије за дрво 10мм 

Дужина 50 цм 

ком 1 

324.  Бургије за дрво 12мм 

Дужина 50 цм 

ком 1 

325.  Бургије за бравице Ф22 ком 1 

326.  Бургије за бравице Ф19 ком 1 

327.  Опруга за браву ком 1 

328.  Бравица Ф19 

2 кључа, 40x40x7мм, Ф19, језик 

20x9x2мм 

ком 1 

329.  Бравица Ф22 

Штелујућа 16-40мм, 55x55x9мм, Ф 22, 

језик24x3x ход 10мм 

ком 1 

330.  Бравица Е4 

За метални ормарић 

ком 1 

331.  Клап шарка равна ком 1 

332.  Клап шарка пун зглоб ком 1 

333.  Клап шарка полу зглоб ком 1 

334.  Брусни папир фини ком 1 

335.  Брусни папир 100 ком 1 

336.  Брусни папир Ф 115 

П80  

ком 1 
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337.  Квака за ПВЦ прозор металне  

бела 

ком 1 

338.  Вијак машински М5x45 ком 1 

339.  Вијак за дрво 4x45 

Дин 7505 Жути 

ком 1 

340.  Вијак за дрво 4x30 

Дин 7505 Жути 

ком 1 

341.  Вијак за дрво 4x16 

Дин 7505 Жути 

ком 1 

342.  Вијак за дрво 4x80  

Дин 7505 Жути 

ком 1 

343.  Торбан вијак М5x30 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

344.  Торбан вијак М5x50 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

345.  Торбан вијак М6x40 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

346.  Торбан вијак М6x60 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

347.  Торбан вијак М6x80 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

348.  Торбан вијак М6x120 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

349.  Торбан вијак М6x150 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

350.  Торбан вијак М6x160 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

351.  Торбан вијак М8x40 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

352.  Торбан вијак М8x60 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

353.  Торбан вијак М8x80 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

354.  Торбан вијак М8x100 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

355.  Торбан вијак М8x120 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

356.  Торбан вијак М8x160 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 
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357.  Торбан вијак М8x200 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

358.  Торбан вијак М10x60 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

359.  Торбан вијак М10x80 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

360.  Торбан вијак М10x100 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

361.  Торбан вијак М10x120 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

362.  Торбан вијак М10x220 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1 

363.  Навојна шипка Ф6 ком 1 

364.  Навојна шипка Ф8 ком 1 

365.  Навојна шипка Ф10 ком 1 

366.  Навојна шипка Ф12 ком 1 

367.  Фарба за дрво и метал  

Нитро 

л 1 

368.  Фарба основна 

Нитро  

л 1 

369.  Фарба 3у1 за метал л 1 

370.  Фарба за дрво и метал  

Уљана  

л 1 

371.  Разређивач нитро л 1 

372.  Разређивач уљани л 1 

373.  антирост л 1 

374.  Четка за фарбање 40мм ком 1 

375.  Четка за фарбање 50мм ком 1 

376.  Четка за фарбање 70мм ком 1 

377.  Четка за фарбање 100мм ком 1 

378.  Испирно црево ребрасто 

2м 

ком 1 

379.  Сет гумица за батерију ком 1 

380.  Гумица за wц шуљу ком 1 

381.  Уже за потезање котлића  ком 1 

382.  Уложак за славину ½“  

Наутилус 

ком 1 
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383.  Уложак за славину 3/8“ 

Наутилус  

ком 1 

384.  Топљиви осигурач 10А ком 1 

385.  Топљиви осигурач 16А ком 1 

386.  Топљиви осигурач 20А ком 1 

387.  Топљиви осигурач 25А ком 1 

388.  Топљиви осигурач 35А ком 1 

389.  Ножасти осигурач 25А ком 1 

390.  Ножасти осигурач 35А ком 1 

391.  Ножасти осигурач 50А ком 1 

392.  Ножасти осигурач 63А ком 1 

393.  Аутомат за врата дабел или одговарајуће 

 

ком 1 

394.  Рефлектор са сензором  

Снаге 500W 

ком 1 

395.  Сијалица флуо 18w 

600мм 

ком 1 

396.  Сијалица флуо 36w  

1200мм 

ком 1 

397.  Сијалица флуо 13w 

510мм 

ком 1 

398.  Сијалица флуо 53w ком 1 

399.  Сијалица штедиша 23w  

Е27 грло 

ком 1 

400.  Сијалица 60w  

Е27 грло крушкаста 

ком 1 

401.  Сијалица 40w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1 

402.  Сијалица 75w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1 

403.  Сијалица 100w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1 

404.  Сијалица 200w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1 

405.  Прекидач једнополни обичан ком 1 

406.  Преккидач наизменични ком 1 

407.  Прекидач сериски ком 1 
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408.  Прекидач модуларни једноделни ком 1 

409.  Прекидач модуларни наизменични ком 1 

410.  Утичница модуларна ком 1 

411.  Монофазни ог прекидач ком 1 

412.  Утичница монофазна ком 1 

413.  Утикач монофазни ком 1 

414.  Стартер 4-22 ком 1 

415.  Стартер 4-65 ком 1 

416.  Стартер 40-65 ком 1 

417.  Грло керамичко са носачем Е27 ком 1 

418.  Грло порцеланско Е27 ком 1 

419.  Утикач за продужни кабал гумени ком 1 

420.  Утичница за продужни кабал гумени ком 1 

421.  Сијалица флуо Ф13/33Е ком 1 

422.  Продужни кабал са 3 убода 

Метара 

ком 1 

423.  Переца сијалица са два убода 

ГР8, 15W, 3500 келвина 

ком 1 

424.  Спреј у боји ком 1 

425.  Ружа за туш батерију ком 1 

426.  Лист за тестеру  

Бонсек једнострани 

ком 1 

427.  Сијалица за рефлектор 

78мм 230w 

ком 1 

428.  Сијалица за рефлектор 

120мм 230w 

ком 1 

429.  Испитивач фазе  

220-250В ,140/60мм , 13-15гр 

ком 1 

430.  Амстронг плоча за плафон ком 1 

431.  Летва 

50ммx30мм 

м 1 

432.  Летва  

30ммx20мм 

м 1 

433.  Летве за кревете  

1900ммx30ммx20мм 

ком 1 

434.  Летве за кревете ком 1 
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1000x50ммx20мм 

435.  Шарка клавир 

Шарнир шарка 100ммx50мм 

ком 1 

436.  Шарка за дрво ком 1 

437.  Метар 5м ком 1 

438.  Метар 10м ком 1 

439.  Пуцвало  ком 1 

440.  Старт спреј ком 1 

441.  WД 40 спреј ком 1 

442.  Т разводник са 3 утичнице ком 1 

443.  Т разводник са 2 утичнице ком 1 

444.  Трофазни утикач ком 1 

445.  Трофазна утичница ком 1 

446.  Гумени кабел на котуру, дужине 

20метара, трофазни 

Метални котур, кабак 5x2,5, ог 

утичнице 

ком 1 

447.  Живина сијалица  

Е27 грло 127 

ком 1 

448.  Живина сијалица  

Е27 грло 125 

ком 1 

449.  Сијалица квочка ком 1 

450.  Поп нитне 4.8x10 

Алуминиумске  

ком 1 

451.  Поп нитне 4.8x16 

Алуминиумске  

ком 1 

452.  Поп нитне 4.8x25 

Алуминиумске  

ком 1 

453.  Поп нитне 4.8x20 

Алуминиумске  

ком 1 

454.  Поп нитне 3.2x10 

Алуминиумске  

ком 1 

455.  Поп нитне 3.2x15 

Алуминиумске  

ком 1 

456.  Поп нитне 3.2x20 

Алуминиумске  

ком 1 

457.  Изолир трака 

20м 

ком 1 
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458.  Матица М3 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

459.  Матица М5 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

460.  Матица М6 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

461.  Матица М8 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

462.  Матица М10 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

463.  Матица М12 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

464.  Матица М14 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

465.  Матица М16 

Дин 934, Јус 601 

ком 1 

466.  Подлошка М3 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

467.  Подлошка М5 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

468.  Подлошка М6 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

469.  Подлошка М8 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

470.  Подлошка М10 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

471.  Подлошка М12 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

472.  Подлошка М14 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

473.  Подлошка М16 

Дин125 , Јус 011 

ком 1 

474.  Вијак М6x20 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

475.  Вијак М6x30 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

476.  Вијак М6x50 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

477.  Вијак М6x100 ком 1 
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ЈУС МБ1.053 Дин 933 

478.  Вијак М8x20 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

479.  Вијак М8x30 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

480.  Вијак М8x40 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

481.  Вијак М8x60 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

482.  Вијак М8x100 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

483.  Вијак М10x20 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

484.  Вијак М10x30 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

485.  Вијак М10x40 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

486.  Вијак М10x50 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

487.  Вијак М10x60 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

488.  Вијак М10x80 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

489.  Вијак М10x100 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1 

490.  Најлонски џакови  

50кг 

ком 1 

491.  Натрон вреће за паприку 

50кг 

ком 1 

492.  Натрон вреће за паприку 

25кг 

ком 1 

493.  Пвц џакови  

Бели 50кг 

ком 1 

494.  Мрежасти џакови за кромпир 

50кг 

ком 1 

495.  Мрежасти џакови за кромпир 

25кг 

ком 1 

496.  Шелне 16-25 ком 1 

497.  Шелне 20-32 ком 1 



Page 26 of 133 

 

498.  Шелне 28-48 ком 1 

499.  Шелне 40-60 ком 1 

500.  Шелне 80-100 ком 1 

501.  Шелне 90-110 1  

502.  Апарат за прање са хладном и топлом 

водом  

Електрично напајање (фаза/ В / Хз) 

1/230/50 Проток(л / х ) 230-500 Радни 

притисак (бар) 30-150 Макс. Притисак 

(бар) 185 Макс. темп. прикључне воде (° 

Ц) 60 Снага мотора (кW) 2.7 Маса (кг) 

23.3 Димензије (мм) 360x375x925  

ком 1 

503.  Подлошка бакарна Ф4 

ЈУС Цу 

ком 1 

504.  Подлошка бакарна Ф6 

ЈУС Цу 

ком 1 

505.  Подлошка бакарна Ф8 

ЈУС Цу 

ком 1 

506.  Подлошка бакарна Ф10 

ЈУС Цу 

ком 1 

507.  Подлошка бакарна Ф12 

ЈУС Цу 

ком 1 

508.  Подлошка бакарна Ф14 

ЈУС Цу 

ком 1 

509.  Подлошка бакарна Ф16 

ЈУС Цу 

ком 1 

510.  Подлошка бакарна Ф 18 

ЈУС Цу 

ком 1 

511.  Подлошка бакарна Ф22  

ЈУС Цу 

ком 1 

512.  Подлошка бакарна Ф24 

ЈУС Цу 

ком 1 

513.  Подлошка бакарна Ф26 

ЈУС Цу 

ком 1 

514.  Подлошка федер М5 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1 

515.  Подлошка федер М6 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1 

516.  Подлошка федер М8 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1 
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517.  Подлошка федер М10 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1 

518.  Подлошка федер М12 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1 

519.  Кабел за апарат за варење 

25м2 лицнасти 

м 1 

520.  Кабел за апарат за варење 

16м2 лицнасти 

м 1 

521.  Ручна мазалица компресорска  

Капацитет 500 цм3 ,Радни притисак 6 

бара ,Могућност независног пуњења 

или коришћење патрона,Притисак 

пражњења до 400 бара ,Чврста цев 

Л250мм са навојем М10 x 1,Прихватни 

навој М10 x 1 ,Глава мазалице 

Америкен М10 x 1,Димензија Л x W x Х 

(мм) 402 x 171 x 84,Тежина 1837 гр  

ком 1 

522.  Ручна мазалица  

Капацитет 500 цм3 Могућност 

независног пуњења или коришћење 

патрона,Притисак пражњења до 400 

бара ,Флексибилно црево високог 

притиска Л300мм са навојем М10 x 

1,Прихватни навој М10 x 1,Глава 

мазалице Америкен М10 x 1,Димензија 

Л x W x Х (мм) 380 x 125 x 70,Тежина 

1250 гр  

ком 1 

523.  Компресор  

100л 

ком 1 

524.  Акумулаторска бушилица 

Обртни момент, макс. (тврдо/меко) 59 / 

21 Нм  

Број обртаја у празном ходу (1. брзина / 

2. брзина) 0 – 500 / 0 – 1.900 мин-1  

Распон затезања стезне главе, мин./макс. 

1,5 / 13 мм  

Маса са акумулатором 1,49 кг  

Дужина 202,0 мм  

Висина 230,0 мм  

Пречник бургије 

Пречник бушења у дрвету, макс. 35 мм  

Пречник бушења у челику, макс. 13 мм  

Пречник бушења у зидовима, макс. 13 

мм  

ком 1 
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Пречник завртњева 

Пречник вијака, макс. 7 мм 

525.  Мазалица (сисица) равна М6 ком 1 

526.  Мазалица (сисица) равна М8  ком 1 

527.  Мазалица (сисица) равна М10 ком 1 

528.  Мазалица (сисица) 45 степеми М6 ком 1 

529.  Мазалица (сисица) 45 степеми М8 ком 1 

530.  Мазалица (сисица) 45 степеми М10 ком 1 

531.  Мазалица (сисица) 90 степеми М6 ком 1 

532.  Мазалица (сисица) 90 степеми М8 ком 1 

533.  Мазалица (сисица) 90 степеми М10 ком 1 

534.  Котланка  

60л 

ком 1 

535.  Маска за варење Картонска  ком 1 

536.  Армирачка клешта  

материјал: специјални алатни челик 
кована, потпуно побољшана и ојачана 
резне ивице индуктивно каљене 
чељусти фино брушене 
површина фосфатирана ДИН 12476 
израђена према стандарду ИСО 9242 

дим: 224x30x23x17мм 

тежина 333гр 

ком 1 

537.  Мистрија  ком 1 

538.  Фангла  ком 1 

539.  Шпахла 30мм ком 1 

540.  Шпахла 50мм ком 1 

541.  Шпахла 70мм ком 1 

542.  Шпахла 100мм ком 1 

543.  Ланац за моторну тестеру 

За коју тестеру  

ком 1 

544.  Колица грађевинска 

Ширина/висина: 570/560мм 

Запремина колица л/кг : 80/ 

130  

Тежина  колица 13-15кг 

Дебљина лима: 0,9мм 

Боја: плава 

ком 1 
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545.  Спољна гума за колица 

3.50-80  

ком 1 

546.  Унутрашња гума за колица 

03/05-80  

ком 1 

547.  Најлон за тример 2.4мм ком 1 

548.  Лопата алу за снег ком 1 

549.  Држаље за лопату за снег ком 1 

550.  Кишна кабаница ком 1 

551.  Канта за заливање 10л 

ПВЦ 

ком 1 

552.  Тер папир м 1 

553.  Глетар за лепак 

Назубљена 10x10 

ком 1 

554.  Канта зидарска ком 1 

555.  Мерица пластична  

Бокал 1л 

ком 1 

556.  Арматурна мрежа Ф6 кг 1 

557.  Арматурна мрежа Ф8 кг 1 

558.  Грифована жица 

20x20, 1mx2m 

m² 1 

559.  Греда 120ммx140мм м 1 

560.  Песак грађевински м³ 1 

561.  Шљунак  м³ 1 

562.  Цемент  м³ 1 

563.  Креч гашени кг 1 

564.  Штафла  м 1 

565.  Кровна греда 100ммx120мм м 1 

566.  Даска 1” м³ 1 

567.  Кровна летва 5x2cm m 1 

568.  Крила за врата 2005X815 kom 1 

569.  Тонер за боју ком 1 

570.  Полудисперзија унутрашња 

25/1кг 

ком 1 

571.  Фасадна боја спољна 

25/1кг 

ком 1 

572.  Подлога за кречење ком 1 
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573.  Шарке за дрвена врата ком 1 

574.  Угаони везач за дрвена врата 

100x100мм 

ком 1 

575.  Угаони везач за дрвена врата 

80x80мм 

ком 1 

576.  Шарнир лимени 30x30 ком 1 

577.  Шарнир лимени 40x40 ком 1 

578.  Шарнир лимени 50x50 ком 1 

579.  Шарнир лимени 60x60 ком 1 

580.  Шарнир лимени 70x70 ком 1 

581.  Браварска шарка Ф12 ком 1 

582.  Браварска шарка Ф14 ком 1 

583.  Браварска шарка Ф16 ком 1 

584.  Браварска шарка Ф18 ком 1 

585.  Браварска шарка Ф22 ком 1 

586.  Виле коване 

4 рога, 310x230x210мм, 0,80кг 

ком 1 

587.  Лопата кована 

Ширина : 90мм тешина 0,90кг 

ком 1 

588.  Држаље за виле и лопате 

120-160цм 

ком 1 

589.  Крамп ковани 

2,5 кг 

ком 1 

590.  Држаље за крамп 

120-150цм 

ком 1 

591.  Мотика велика кована 

Посавска, 185x170мм 0,80кг 

ком 1 

592.  Држаље за мотику  

120-160цм 

ком 1 

593.  Мотика мала са дрвеним држаљем 

230x80мм са шпицем 

ком 1 

594.  Ашов ковани 

Димензије:19,5x28cm   тежина: 1,30кг 

ком 1 

595.  Држаље за ашов 

120-150цм 

ком 1 

596.  Грабуље 

16 зуба, 413x80x5мм ,0,70кг 

ком 1 
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597.  Држаље за грабуље 

150-180цм 

ком 1 

598.  Коса ручна  

45цм коровача 

ком 1 

599.  Држаље за косу  

Дрвено са гривном 

ком 1 

600.  Тоцила за метал 

Груби +фини (СИВИ) 240/250-25мм 

ком 1 

601.  Грађевински најлон за силажу 8m 

ширина 

m 1 

602.  Маказе за орезивање воћа 

Ножеви садрже зарезе, који омогућују 

резање танких жица без опасности 

оштечења оштрице. 

Канал за биљни сок спречава лепљење 

ножева приликом резања. Уклањање 

биљног сока и отпада након сваке 

резидбе чини резидбу лакшом и штеди 

време. 

Подлога и амортизер умекшавају ударац 

након завршетка реза. Рука и зглоб су 

такође заштићени. 

Лагане, јаке и издржљиве захваљујући 

специјалној алуминијумској легури и 

напредним методама ковања. 

Доживотна гаранција на ручке 

Пречник резања 25 мм 

Тежина 240 гр 

Дужина 215 мм 

 

ком 1 

603.  Маказе за орезивање воћа 

Тежина 310гр 

Дебљина реза 25мм 

Дужина маказа 225мм 

сваки део се може заменити посебно 

Поуздани алат: удобне, лагане, чврсте 

ручке израђене од кованог алуминијума 

и сечиво направљено од 

висококвалитетног каљеног челика са 

чистим и прецизним резом 

ком 1 
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Ефикасан алат: једноставан, трајно 

подешен за сечење 

Ергономски алат: рука је заштићена са 

неклизајућом дршком 

604.  Тестера воћарска  

НОЖ је дизајнирана за резање свежег 

дрвећа и грана 

Тестера дужином сечива од 160 мм  

Нож се веома лако увлаћи у дршку, када 

није у употреби, док точкић осигурава 

да тестера не испода из лежишта 

Заштитник за прсте штити прсте од 

ненамерног клизања према ножу 

Дужина 223 мм 

Тежина: 0.2 кг 

ком 1 

605.  Тестера једноручна 

Тестера ручна за гране фиксна 350мм  

Тестера ручна са ергономском дршком и 

оштрим сечивом за дебље гране 

Тежина: 0.5 кг 

 

ком 1 

606.  Телескопске маказе за воће 

Вишенаменски  алат са одличном 

приступачношћу кроз крошње дрвећа 

Подесива глава и изузетно лак 

механизам сешења осигурава брзо, лако 

и сигурно орезивање 

Анвил глава 

Подесив угао сечења до 26 ° 

Вратило подесиво 2250-4100 мм 

Дебљина реза 32 мм 

Обим испоруке: секач грана, тестера за 

гране  

Тежина: 2 кг 

ком 1 

607.  Калемарски нож 

Погодан за радове калемљења и 

орезивања 

Црвена најлон ручка 

Сечиво од нердјајућег челика 57 мм 

дужина 100 мм 

тежина 55 гр 

ком 1 
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608.  Ножеви велики ком 1 

609.  Орошивач ручни 1л ком 1 

610.  Садиљка 

Чврст, нерђајући врх, који је изливен од 

цинка, продире до 19,5 цм дубоко у 

земљу и прави рупу за биљку. Дршка 

одлично приања у руци и олакшава рад 

захваљујући свом ергономском облику. 

Рок гаранције је 25 година. 

ком 1 

611.  Кабанице  ком 1 

612.  Четка за кречење ком 1 

613.  Ваљак за кречење ком 1 

614.  Уложак за ваљак велики ком 1 

615.  Уложак за ваљак мали ком 1 

616.  Рингла експрес пречника 145мм ком 1 

617.  Рингла експрес пречника 180мм ком 1 

618.  Рингла експрес пречника 220мм ком 1 

619.  Вибрациона бушилица са адаптером 

Техничке карактеристике Континуирана 

улазна снага 800 W Брзина без 

оптерећења 0 - 1,200 мин-1 Ударци у 

минуту 0 - 4,600 мин-1 Највећи 

капацитет бушења - челик 13 мм 

Највећи капацитет бушења - дрво 32 мм 

Највећи капацитет бушења - бетон 26 

мм Тип прихвата алата СДС - Плус Број 

подешавања за копање 40 Капацитет у 

бетону (са крунастим сврдлом) 0 - 68 мм 

Маx, капацитет дијамантске круне 0 - 80 

мм Енергија ударца 2, 4 Ј Дим. 

(ДxШxВ) 361 x 77 x 209 мм Тежина 

према ЕПТА –и 2, 8 кг Клизна спојка 

Кофер укључен 3 радна режима – само 

ротација, ротација са ударањем, само 

ударање 

ком 1 

620.  Акумулаторска бушилица 

Напон акумулатора 14,4 В 

Капацитет акумулатора 1,9 Ах 

Тип акумулатора Ни-Цд   

Брзина без оптерећења/ниска 0 - 400 

ком 1 
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мин-1 

Брзина без оптерећења/висока 0 - 1.300 

мин-1 

Ударци у минуту/ниски  0 - 6.000 мин-1 

Ударци у минуту/високи  0 - 19.500 мин-

1 

Капацитет стезне чауре  0,8 - 10 мм 

Највећи капацитет бушења - челик   10 

мм 

Највећи капацитет бушења - дрво   25 

мм 

Највећи капацитет бушења – малтер   10 

мм 

Број механичких брзина  2  

Димензије (ДxШxВ)   210 x 95 x 240 мм 

Тежина према ЕПТА 1,7 кг 

Електрична кочница    

 

621.  Гарнитура кључева  

Виласти 6-32/12 делова  (6 x 7, 8 x 9, 10 

x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 

x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)  

Хром-ванадијум 

Кован, употпуности побољшан и ојачан 

Хромирани (ЕН 12540) 

Полирани врхови 

Израђен према стандарду ИСО 10102 

тежина 2140г 

ком 1 

622.  Гарнитура шрафцигера 

5 ком. Тржина : 470г боја :плаво/сиви 

врх од хром-ванадијум-молибдена, 

каљен и ојачан 

стабло одвијача хромирано, врх 

бруниран 

ручка ергономски обликована 

ручица од трокомпонентног материјала 

отвор у дршци за качење 

израђен према стандарду ИСО 2380-1,2 

изра-ђен према стандарду ИСО 8764-1,2 

ком 1 
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Одвијач крстасти ПХ 1 x 80 

Одвијач крстасти ПХ 2 x 100 

Одвијач пљоснати 0.8 x 4.0 x 100 

Одвијач пљоснати 1.0 x 5.5 x 125 

Одвијач пљоснати 1.2 x 6.5 x 150 

 

623.  Гарнитура тореx шрафцигера  

7 ком, тежина : 535г боја : црна 

Врх од хром-ванадијум-

молибдена,каљен и ојачан,стабло 

хромирано врх бруниран, ручка 

ергономски обликована са отвором у 

дршци од полипропилена 

ТX10  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX15  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX20  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX25  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX27  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX30  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX40  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ком 1 

624.  Клијешта папагајке  

материјал: хром-ванадијум 

кована, потпуно побољшана и ојачана 

површина хромирана ЕН 12540 

подешавање чељусти у седам положаја 

приликом хватања чељусти остају 

паралелне и тиме радни предмет остаје 

неоштећен 

додатне пластичне облоге за хватање 

хромираних и полираних предмета 

робусне ручке обложене 

двокомпонентним навлакама плаво-

сивим 

Дужина 240 мм 

Пречник отвора 42 мм 

Тежина 420 гр 

ком 1 

625.  Клијешта комбинована ком 1 
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материјал: специјални алатни челик 

кована, потпуно побољшана и ојачана 

резне ивице индуктивно каљене 

чељусти полиране 

површина хромирана ЕН 12540 

робусне ручке обложене 

двокомпонентним навлакама 

израђена према стандарду ИСО 5746 

Дужина 180 мм 

Тежина 274 гр 

Дебљина сечења челик 1600 Н/мм2 

1,8мм 

Дебљина сечења челик 650 Н/мм2 2,5мм 

626.  Гарнитура имбус кључева  

Кључеви имбус у пластичној футроли  

10 комада тежина 1715г 

Материјал: Хром-ванадијум 

У потпуности побољшан и ојачан 

Никлован, израђен по стандарду  

ИСО 2936 

3,4,5,6,7,8,10,12,14,17,19. 

ком 1 

627.  Чекић 300г ком 1 

628.  Чекић 1000г ком 1 

629.  Секач и шпиц  

Ковани секач 

Израђен према стандарду 6453 

Материјал: хром-ванадијум 

У целости каљен и побољшан 

Врх индуктивно окаљен 

Површина лакирана 

Л [мм] 200 а x б [мм x мм] 24x3  

Б [мм]24маса [г]370 

Ковани шпиц 

Израђен према стандарду дин 6541 

Материјал: хром-ванадијум 

У целости каљен и побољшан 

ком 1 
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Врх индуктивно окаљен 

Површина лакирана 

Л [мм] 200 а x б [мм x мм] 7x3  

Б [мм]30маса [г]302 

 

 

 

630.  Тачкаш  

Израђен према стандарду дин7250 

Материјал: хром-ванадијум 

У целости каљен и побољшан 

Врх индуктивно окаљен 

Површина лакирана 

Л: 120мм маса 70г 

 

ком 1 

631.  Гарнитура избијача  

Број у гарнитури: 6, димензије: 6-8 

Дим: 2,3,4,5,6,7,8 

 

ком 1 

632.  Гриф клешта 

чељусти коване, од специјалног алатног 

челика 

ручке израђене од челичног лима 

површина никлована 

вретено фосфатирано 

симетричне чељусти 

Дужина 250 мм 

Пречник цеви 35 мм 

Тежина 596 гр 

ком 1 

633.  Бонсек за дрво ком 1 

634.  Турпије за метал  

Ком 5 маса: 1430г дужина 220-250мм 

материјал: високо легирани угљенични 

челик 

све турпије имају двоструки - укрштени 

ком 1 
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насек 

Округла, полуокругла, коцка, 

правоугаона, троугласта плаво-сива 

ручка удобна за руку. 

635.  Угаона брусилица  

Компактна и снажна једноручна угаона 

брусилица масе 1,4 кг 

Сигурна и поуздана изолација ротора и 

калема ради заштите од агресивне 

брусне струготине 

Лавиринтска конструкција за заштиту 

кугличних лежајева 

Посебно уско кућиште, лако за 

обухватање 

Најбоље ергономски обликовано 

кућиште угаоне брусилице 

Број обртаја у празном ходу 11.000 мин-

1 

Брусна плоча Ø125 мм 

Навој вретена М14 x 2 

Маса 1,8 кг 

Димензије (Д x Ш x В) 266 x 138 x 103 

мм 

ком 1 

636.  Хамер  

Номинална снага 1.500 W 

Енергија ударца 5 – 18 Ј 

Број удараца при називном броју 

обртаја 1.100 – 2.250 мин-1 

Номинални број обртаја120 – 250 мин-1 

Тежина без кабла 11,1 кг 

Дужина 595 мм 

Висина 280 мм 

Прихват алата СДС-маx 

Димензије бушења  

Пречник бушења бетона са хамер 

бургијама 12 – 52 мм 

Оптимално подручје примене у бетону 

са хамер бургијама 30 – 52 мм 

Пречник бушења бетона са пробојним 

бургијама 45 – 80 мм 

Пречник бушења бетона са крунама за 

ком 1 
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бушење 40 – 150 мм 

637.  Циркулар  

Напон: 230 В - 50 Хз 

Снага: 1400 W 

Излазна снага: 800 W 

Број обртаја празног хода: 4200 /мин  

Број обртаја: 3200 /мин 

Подесива дубина реза: 0-66 мм  

Маx. дубине реза под 90º/45º: 66/47 мм  

Пречник тестере: 190 мм 

Брзина резања: 28 м/с 

Тежина беж ел. кабла: 5.5 кг 

Обртни момент тестере: 9 Нм 

 

ком 1 

Напомена: Потребе и количине су оријентационе. 

 

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

Сва понуђена добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца. Уколико понуђач не 

понуди добра у складу са захтевима Наручиоца, понуда ће бити неодговарајућа и 

одбиће се као неприхватљива. У колони посебне напомене у оквири табеларног дела 

понуде на страни 53 конкурсне документације неопходно је назначити марку, тип и 

произвођача за свако појединачно добро. У супротном понуда ће се одбити као 

неодговарајућа и неприхватљива. Количине ће бити дефинисане сходно потребама 

Наручиоца, док се понуда сачињава на бази укупне вредности јединичних цена за 

тражене ставке. 

 

2)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

За ставке под бројем 502,521,522,524,536,601-606,609,618-625, 628-631 и 633-637 

неопходно је приложити декларацију, спецификацију или извод из важећег каталога 

произвођача да би се могла утврдити усклађеност понуђеног са траженим добром. 

Уколико спецификација, декларација или извод из важећег каталога произвођача за 

наведене ставке не буду достављени, понуда ће бити одбијена као неодговарјућа и 

неприхватљива. 

 

2)4) рок  извршења: 

Роба ће се испоручивати сукцесивно. Рок испоруке је максимално пет дана од дана 

појединачне наруџбине. 

 

2)5) место извршења или испоруке добара: 

На адресу Наручиоца. 

 

2)6) евентуалне додатне услуге и сл.: 

Нису предвиђене. 
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3) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове. 

 

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

4.1) Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку 

јавне набавке: 

  

 

Ред. 

број 

4.1.1) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

3 / 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

5 / 

6 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време 

подношења понуде 

   4.1.2) ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски 

капацитет: 

 

да је понуђач у претходне три обрачунске године              

( 2013, 2014, 2015) пословао без губитка 

2 Пословни капацитет Да је извршио испоруку добара која су предмет јавне 

набавке у претходне три године, у минималном износу 

од дупле процењене вредности ове набавке. 

3 технички капацитет: 

 

да понуђач располаже са минимум 1 (једним) теретним 

возилом (власништво или закуп или лизинг) 

4 кадровски капацитет да има минимум 2 (два) запослена односно радно 

ангажована лица 
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4.2)Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да 

би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

4.2.1) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 / 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

5 / 

6 / 

  
4.2.2) ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски 

капацитет 

 

да је понуђач у претходне три обрачунске године              

( 2013, 2043, 2015) пословао без губитка 

2 Пословни капацитет Да је извршио испоруку добара која су предмет јавне 

набавке у претходне три године, у минималном износу 

од дупле процењене вредности ове набавке. 

3 технички капацитет 

 

да понуђач располаже са минимум 1 (једним) 

теретним возило  

4 кадровски капацитет да има миниму 2 (два) запослена односно радно 

ангажована лица 

 

 

 

Напомена: Подизвођач  мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) Закона о јавним набавкама (услови под редним бројем 1., 2., 3. и 4. дела 4.2.1. 

Конкурсне документације).  

Додатне услове (услови под редним бројем 1.,2., 3. и 4. дела 4.2.2. Конкурсне 

документације) подизвођач испуњава као и понуђач.  
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4.3)Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

4.3.1) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

регистар 

2 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 / 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

5 / 

6 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у 

време подношења понуде 

  
4.3.2)ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 финансијски капацитет 

 

да је понуђач у претходне три обрачунске године              

( 2013, 2014, 2015) пословао без губитка 

2 Пословни капацитет Да је извршио испоруку добара која су предмет 

јавне набавке у претходне три године, у минималном 

износу од дупле процењене вредности ове набавке. 

3 технички капацитет 

 

да понуђач располаже са минимум 1 (једним) 

теретним возило  

4 кадровски капацитет да има миниму 2 (два) запослена односно радно 

ангажована лица 

 

 

 

Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама (услови под редним бројем 

1., 2., 3. 4. и 6. дела 4.3.1. Конкурсне документације), а додатне услове (услови под 

редним бројем 1., 2., 3. И 4. дела 4.3.2. Конкурсне документације) испуњавају заједно.  
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4.4) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗЈН. 

 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и 

Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне 

набавке и органа надлежног за њихово издавање:  

  

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, а с обзиром на то да се ради о спровођењу 

поступка јавне набавке мале вредности, чија  процењена вредност није већа од износа 

из члана 39. став 1. ЗЈН (5.000.000,00 динара), испуњеност свих обавезних услова   

(осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – важећа дозвола која није потребна у 

предметном поступку), доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке. Образац изјаве у делу 9). 

Додатне услове понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

   ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски капацитет 

 Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) НБС 

2 

пословни капацитет 

Списак најважнијих испоручених добара која су предмет јавне 

набавке – минимум два уговора за период од 3 (ТРИ) године – 2013.- 2015 , 

са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца (ОБРАЗАЦ 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА) потписан и оверен од 

стране понуђача и наручиоца.  

-стручне референце – потврде (ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ) које прате списак 

најважнијих испоручених добара, потписани и оверени од стране издаваоца 

потврде  

   
*понуђач је у обавези да Списак најважнијих испоручених добара  да на ОБРАСЦУ СПИСАК 
НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА, а стручне референце – потврде на ОБРАСЦУ ПОТВРДЕ, 
који чине саставни део Конкурсне документације. Наручилац дозвољава да понуђач поднесе уз 
понуду стручну референцу – потврду и на обрасцу наручиоца/купца под условом да иста садржи 
све елементе као и Образац потврде  Наручиоца из Конкурсне документације. 
Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 

3 

технички капацитет 

1. Фотокопија собраћајне дозволе односно ишчитана саобраћајна 

дозвола 

2. фотокопија полисе осигурања  

3. уговор о закупу или лизингу уколико возило није у власништву 

понуђача 

4 

кадровски капацитет 

1) Изјава о кључном техничком  

уз прилагање за свако лице са списка:  

- Фотокопија уговора о раду или радном ангажовању  

- фотокопија М обрасца 

 

 

 

Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН НЕ ДОСТАВЉА 

ДОКАЗЕ из члана 77. став 1. тачке од 1) до 4) ЗЈН  уз понуду (обавезни услови). 
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Испуњеност услова из члана 76. ЗЈН понуђач доказује ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

наведених у табели 4.4.1. овог упутства (додатни услови). 

 

Ако понуђач достави изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о  испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до 

доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама испуњеност услова 

прописаних чланом 75. став 1. тачка од 1) до 4) и став 2. и чланом 76.  Закона о јавним 

набавкама доказује се на следећи начин: 

1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке доказује подношењем попуњеног, 

потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН доказује се потписаном и овереном 

Изјавом понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из 

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

средине, као и да немају забрану обављања делатности, која је на снази у време 

подношења понуде, датој на Обрасцу изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који чини 

саставни део ове конкурсне документације. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. доказује се достављањем доказа који 

су наведени у табели 4.4.1. овог упутства.   

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност  

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке за подизвођача доказује 

подношењем попуњеног, потписаног и печатом овереног  ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О 

ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА  дате под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује и печатом 

оверава  овлашћено лице подизвођача. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. доказује се достављањем доказа који 

су наведени у табели 4.4.1. овог упутства.   

3. АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

испуњеност  обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке члана групе 

понуђача - носиоца посла и свих осталих чланова групе доказује се подношењем 

попуњеног, потписаног и печатом овереног  ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

(попуњава, оверава и потписује понуђач члан групе понуђача – носилац посла)  и  

ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (попуњава, оверава и потписује сваки понуђач члан групе понуђача 

посебно), дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.   

 Испуњеност услова из члана 75. став 2. ЗЈН доказује се потписаном и овереном 

Изјавом понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из 

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

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине датом на 

Обрасцу изјаве на оснвоу члана 75. став 2. ЗЈН који чини саставни део ове конкурсне 

документације. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. доказује се достављањем доказа који 

су наведени у табели 4.4.1. овог упутства. 
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група 

понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној докумнетацији потписују и 

оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у 

Конкурсној документацији (Споразум), изузев Обрасца изјаве о независној понуди и 

Обрасца изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН који морају бити потписани и оверени 

печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 

определе да један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце 

из Конкурсне документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати 

Споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке поснуде 

сходно члану 81. ЗЈН, како је то и објашњено у тачки 8) дела 6) Конкурсне 

документације. 

 

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

је у обавези да , на Обрасцу у овом делу Конкурсне документације, уз понуду, достави 

потписану и оверену Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним 

набавкама. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. Образац Изјаве се 

налази у делу 9). 

 

3)прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова 

на начин прописан чланом 77. став 5. Закона: / . 

 

 

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то 

докази: На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у регистар 

понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова ( члан 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН) односно Наручилац не може одбити као 

неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном 

документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни.Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се 

налази у регистру понуђача , уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова 

из члана 75. став 1. тач.1 до 4. ЗЈН. 

 

 

5) КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора за јавну набавку добара –материјал за мајсторе, је 

«најнижа понуђена цена».  

 

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

извршити доделу уговора на основу тога што ће  предност имати понуђач који понуди 

краћи рок извршења предметне јавне набавке. 
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6) ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

(1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца  дана 27. априла 2016.године   

ЈН ДМВрп I/7-2016 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

*подаци из АПРа 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице за потписивање 

уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази из 

чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз понуду, а 

ако се даје изјава не треба 

попуњавати): 

  

 

Понуђач се налази у регистру понуђача 

АПР-а: 

Да не 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :  

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 

 

Скраћено пословно име (назив) члана 

групе понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана 

групе понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

заједничкој понуду. 

- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име 

(назив) и место и адреса 

седишта подизвођача: 

Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 

поверити подизвођачу: 

Део предмета набавке који 

ће извршити подизвођач: 

   

   

   

 

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

 

 

 

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

Напомена:рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 

 

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда 

 

 

 



Page 48 of 133 

 

 

 

 

 

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет:  Набавка добара – материјал за мајсторе 

 

Укупна цена без ПДВ: 

 

 

___________________________ динара 

 

ПДВ: 

 

 

___________________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ: 

 

 

___________________________ динара 

Начин и услови плаћања:   

 

 вирмански, на рачун понуђача,а на основу 

исправно испостављеног   рачуна уз 

прилагање документа којим се потврђује да 

су добра испоручена  

 

Рок плаћања:  45 дана од дана пријема фактуре 

Рок испоруке _______________________ 

 

  

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

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

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара –материјал за 

мајсторе   у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН ДМВрп I/7-2016, објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.04.2016.године   

изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 

1.НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 

докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз 

понуду, а ако се даје изјава не 

треба попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

  

 

да  

 

не 

 

2.ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  
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Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су 

докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз 

понуду, а ако се даје изјава не 

треба попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

  

  

да 

 

не 

 

 

ПОНУЂАЧ-НОСИЛАЦ ПОСЛА 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: 
 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду. 
 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача  се не 
попуњава и не доставља уз понуду. 
 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује понуђач –носилац посла, 
односно његово овлашћено лице. 
 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  
се може умножити. 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара –материјал за 

мајсторе  у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН ДМВрп I/7-2016, објављеног на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 27.04.2016.године   

изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 

из чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз 

понуду, а ако се даје изјава не треба 

попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

  

  

 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 

Пословно име:  

Назив: 

*попуњава само предузетник 

  

Скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  
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Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 

извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

Интернет страница на којој су докази 

из чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз 

понуду, а ако се даје изјава не треба 

попуњавати): 

 

Понуђач се налази у регистру 

понуђача АПР-а: 

  

  

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: 
 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем.  
 Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља 
уз понуду. 
 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово овлашћено лице. 
 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.
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ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН ДМВрп I/7-2016 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

ОПИС ПРОИЗВОДА 

ј/м количина  Цена по 

јединици без 

ПДВ - а 

Цена по 

јединици са 

ПДВ-ом 

Посебне напомене 

1.  Звоно водокотлића  ком 1    

2.  Звоно водокотлића 

ПВЦ 

ком 1    

3.  Завршна капа  

ппр Ф 25 

ком 1    

4.  Завршна капа 

ппр Ф 20 

ком 1    

5.  Завршна капа 

ппр Ф 32 

ком 1    

6.  WЦ шоља симплон 

505x345x400мм  

Порцелан 

ком 1    

7.  WЦ прикључак равни (балтик веза) ком 1    

8.  WЦ даска ПВЦ бела ком 1    

9.  WЦ даска Пластична бела ком 1    

10.  Врата за каду 20x20 ком 1    

11.  Водокотлић 

Запремина 9л, тежина 2,8кг, ниска 

монтажа, лако монтирање, дугне 

старт/стоп, бешуман,беле боје, подесива 

количина воде. 

ком 1    
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12.  Водокотлић  

Висока монтажа 

ком 1    

13.  Ивер вијак 5x70 ком 1    

14.  Хангар вијак 10x120 ком 1    

15.  ПВЦ везице 5x400 

беле 

ком 1    

16.  Вентилатор за wц 

Снага мотора: 15 В 

Проток ваздуха: 70 м3 / х 

Ниво буке (мак.): 33 дБ 

Број обртаја: 2400 рпм 

Начин уградње: на зид, плафон, прозор 

Боја: бела 

Висина (А) : 158 мм 

Дубина до зида (Б): 21 мм 

Дужина одводне цеви (Ц): 55 мм 

Пречник одводне цеви (Д): 98 мм 

Пречник отвора у зиду: 100 мм 

Димензије спакованог апарата 

(ШxВxД): 16.2 × 8 × 16.5 цм 

Нето тежина апарата: 0.5 кг  

ком 1    

17.  Вентил за веш машину ком 1    

18.  Вентил за хидрант 1/2" ком 1    

19.  вентил ппр Ф 20 комплет ком 1    

20.  Вакум гума са дрвеном дршком ком 1    

21.  Умиваоник  

Са рупом 500мм 

ком 1    

22.  Туш када узидна  

Туш када полукружна Р80 са скидјућом 

ком 1    



Page 55 of 133 
 

облогом. У комплету са сифоном.  

23.  Туш црево  ком 1    

24.  Точкић за вентиле ком 1    

25.  Типла Ф8 ком 1    

26.  Типла Ф5 ком 1    

27.  Типла Ф6 ком 1    

28.  Типла Ф12 ком 1    

29.  Типла Ф10 ком 1    

30.  Тефлон трака већа 

19мм x 15м x0.20мм 

ком 1    

31.  Тефлон трака 

12мм x 10м x0.20мм  

ком 1    

32.  Тефлон течни 50мл 

Боја: Плава 

Класа отпорности: 2 (срење јак, 

демонтажни) 

Вискозност: 2000-7500 

Максимални пририсак: 300пси (20 бар) 

Максимална температура: од -55 до + 

150  

ком 1    

33.  Тефлон конац 

Боја: Бела,Макс. величина навоја: 

Р4",Распон радне температуре: -55 до 

+130℃,Момент попуштања: н.а,Атести: 

ДВГW, КТW, НСФ,Демонтажна 

чврстоћа: н.а. 

Тестиран у складу са ЕН 751-2 Цласс 

АРп и ДИН 30660,Сертификован по 

ком 1    
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НСФ/АНСИ, Стандард 61  

34.  Т комад ппр Ф 32 ком 1    

35.  Т комад ппр Ф 25 UN ком 1    

36.  Т комад ппр Ф 25 ком 1    

37.  Т комад ппр Ф 20 ком 1    

38.  Т комад 3/4" ком 1    

39.  Шрафови за wц шољу ком 1    

40.  Шрафови за лавабо ком 1    

41.  Шраф за сифон  

прохромски 

ком 1    

42.  Шраф за wц даску ком 1    

43.  Шраф за бојлер 4/1 ком 1    

44.  Сливник пвц Ф 50 вертикални ком 1    

45.  Славина за хладну воду 

Временска славина  (1001 минотти) 

ком 1    

46.  Славина за пуњење и пражњење 1/2" ком 1    

47.  Силикон санитарни транспарентни ком 1    

48.  Сигурносни вентил 1/2" ком 1    

49.  Сифон за веш машине ком 1    

50.  Сифон 1/1 еластични за судоперу ком 1    

51.  Сифон 1/1 еластични за умиваоник ком 1    

52.  Шелна ппр Ф 32 ком 1    

53.  Шелна ппр Ф 25 ком 1    

54.  Шелна ппр Ф 20  ком 1    
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55.  Шелна за испирну цев ком 1    

56.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 50 ком 1    

57.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 40 ком 1    

58.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 25 ком 1    

59.  Шелна са гумом пп-тцт Ф 20 ком 1    

60.  Шарке за wц даску металне ком 1    

61.  Сајла за канализацију Ф 6x15м ком 1    

62.  Сајла за канализацију Ф 16x20м ком 1    

63.  Ручица туша пвц никлована ком 1    

64.  Ревизија пп Ф 110 ком 1    

65.  Ревизија пп Ф 75 ком 1    

66.  Ревизија пп Ф 50 ком 1    

67.  Регулатор притиска 3/4" ком 1    

68.  Редукција пвц Ф 160/110 ком 1    

69.  Редукција ппр Ф 40/32 ком 1    

70.  Редукција ппр Ф 40/25 ком 1    

71.  Редукција ппр Ф 40/20 ком 1    

72.  Редукција ппр Ф 32/25 непосредни ком 1    

73.  Редукција ппр Ф 32/20 ком 1    

74.  Редукција ппр Ф 25/20 ком 1    

75.  Редукција 3/8"x1/2" ком 1    

76.  Редуцир 3/4"x1/2" ком 1    

77.  Редуцир 1"x3/4" ком 1    

78.  Редуцир 1"x1/2" ком 1    
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79.  Редуцир 5/4"x1/2" ком 1    

80.  Редуцир 5/4"x1" ком 1    

81.  Редуцир 5/4"x3/4" ком 1    

82.  Редуцир 3/4"x 1" ком 1    

83.  Широка платна м8  ком 1    

84.  Рачва за хидропак 5/4 " 

 

ком 1    

85.  Вентил за радијатор равни 1/2" ком 1    

86.  Пур пена 750мл 

високоекспандирајућа 

ком 1    

87.  Пропусни вентил са капом 3/4"  ком 1    

88.  Пропусни вентил са капом 1/2" ком 1    

89.  Пропусни вентил са испустом 1"  

зимски 

ком 1    

90.  Продужетак пвц 5/4 равни ком 1    

91.  Продужетак мс 1/2"x50 ком 1    

92.  Продужетак  мс 1/2"x40 ком 1    

93.  Продужетак мс 1/2"x30 ком 1    

94.  Продужетак мс 1/2"x25 ком 1    

95.  Продужетак мс 1/2"x20 ком 1    

96.  Продужетак мс 1/2"x15 ком 1    

97.  Продужетак мс 1/2"x10 ком 1    

98.  Продужетак 300 мм  

цев за сифон 5/4“  

ком 1    

99.  Прикључак 1" оловни ком 1    
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100.  Полуспојка пвц 40x5/4« сн ком 1    

101.  Полуспојка пвц 40x5/4« ун ком 1    

102.  Полуспојка пвц 32x1« сн ком 1    

103.  Полуспојка пвц 32x1« ун ком 1    

104.  Полуспојка пвц 25x3/4« сн ком 1    

105.  Полуспојка пвц 20x1/2« сн ком 1    

106.  Полуспојка – чеп пвц Ф 40 ком 1    

107.  Полуспојка – чеп пвц Ф 32 ком 1    

108.  Поклопац за шахт  

600 мм носивости 5т 

ком 1    

109.  Подна решетка 20x20 

Прохром 

ком 1    

110.  Подна решетка 15x15 

Прохром 

ком 1    

111.  Подлошка за колено са ушицама  ком 1    

112.  Поцинкована цев 5/4“ ком 1    

113.  Поцинкована цев ¾“  ком 1    

114.  Поцинкована цев ½“ ком 1    

115.  Поцинкована цев 1“ ком 1    

116.  Пловак касетни за водокотлић ком 1    

117.  Пиштољ за силикон 

Тежина 590 до 600гр, чекични, картуша 

ком 1    

118.  Писоар зидни  

Ширина 310мм ,висина 515мм, горњи 

Ф35мм, доњи Ф46мм 

ком 1    



Page 60 of 133 
 

119.  Перлатор већи 

Спољни навој м-24 

ком 1    

120.  Перлатор мањи 

Спољни навој м-22 

ком 1    

121.  Перфорирана трака  

Ф6 2м дужине 

ком 1    

122.  Паста за меки лем 250г 

Паста за меко лемљење лемова фитинга 

намењена је за извођење инсталација 

хладне воде, топле воде и грејања до 

110°Ц са бакарним цевима. 

Састав: С-Сн97Цу3 

Температура топљења: 230 - 2500Ц 

 ДИН ЕН 29453, С-Сн97Цу3, ДИН ЕН 

29454.1  

ком 1    

123.  Окитен 5/4 

10 бара  

м 1    

124.  Окитен ¾ 

10 бара 

м 1    

125.  Окитен 1“ 

10 бара 

м 1    

126.  Обилазни лук са муфом ппр Ф 25 ком 1    

127.  Обилазни лук са муфом ппр Ф 20 ком 1    

128.  Ножићи за скалпер 

18мм 10ком 

ком 1    

129.  Дупла нипла 3/8“x3/8“ мс ком 1    

130.  Неповратни вентил 5/4“ вертикални ком 1    

131.  Неповратни вентил 1“вертикални ком 1    
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132.  Муф ппр Ф 40 ун ком 1    

133.  Муф ппр Ф 40 сн ком 1    

134.  Муф ппр Ф 32 ун ком 1    

135.  Муф ппр Ф 32 сн ком 1    

136.  Муф ппр Ф 25 сн ком 1    

137.  Муф ппр Ф 25 ун ком 1    

138.  Муф ппр Ф 20 сн ком 1    

139.  Муф ппр Ф 20 ун ком 1    

140.  Муф  1“ ком 1    

141.  Муф  ½“ ком 1    

142.  Муф  ¾“ ком 1    

143.  Муф 5/4“ ком 1    

144.  Мс спојка за баштенско ¾“ црево ком 1    

145.  Мс спојка за баштенско ½“ црево ком 1    

146.  Мешач керамички пкм 40б ком 1    

147.  Мешач керамички пкм 40а ком 1    

148.  Мешач керамички пкм 35б ком 1    

149.  Мешач керамички пкм 35а ком 1    

150.  Мембрана гумена за хидропак 24л 

Новотерм 

ком 1    

151.  Мап гас за лемљење 750мл 

Специјална месавина гаса за радове 

високопотенцијалног 

лемљења.Температура пламена до 

2.700°Ц, 35% брзи него пропан. 

ком 1    
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152.  Манометар 6 бара радијални МН6Р ком 1    

153.  Лук пп Ф 50/90 ком 1    

154.  Лук пп Ф 50/45 ком 1    

155.  Лук пп Ф 110/ 90 ком 1    

156.  Лук пп Ф 110/45 ком 1    

157.  Кугла вентил 1“ ком 1    

158.  Кугла вентил ½“ ком 1    

159.  Кугла вентил ¾“ ком 1    

160.  Кугла вентил 5/4“ ком 1    

161.  Кудеља 200г ком 1    

162.  Коса рачва пвц Ф 160/110 ком 1    

163.  Коса рачва пвц Ф 75/75 ком 1    

164.   Коса рачва пвц Ф 75/50 ком 1    

165.  Коса рачва пвц Ф 50/50 ком 1    

166.  Коса рачва пвц Ф 110/75 ком 1    

167.  Коса рачва пвц Ф 110/50 ком 1    

168.  Коса рачва пвц Ф 110/110 ком 1    

169.  Колено ппр Ф 20 ун ком 1    

170.  Колено ппр Ф 20 ун са ушицама ком 1    

171.  Колено ппр Ф 20/45 ком 1    

172.  Колено ппр Ф 25 ком 1    

173.  Колено ппр Ф 20 ком 1    

174.  Колено 5/4“ ком 1    

175.  Колено ¾“ ком 1    
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176.  Колено ½“ ком 1    

177.  Колено 1“ ком 1    

178.  Клизна спојка пп Ф 110 пвц ком 1    

179.  Клизна спојка ¾“ ком 1    

180.  Клизна спојка ½“ ком 1    

181.  Калијев сапун 

0,9 кг 

ком 1    

182.  Испирна цев  

Крута веза 

ком 1    

183.  Гумице 3/8 

Водовод 

ком 1    

184.  Гумице ¾ ексцентар ком 1    

185.  Гумице ¾ ком 1    

186.  Гумице ½ ком 1    

187.  Гумице за холендер водомера ¾ ком 1    

188.  Грејач за бојлер 

2кw 

ком 1    

189.  Горњи део баштенске славине ½“ ком 1    

190.  Гензла вертикална ком 1    

191.  Чучавац метални ком 1    

192.  Ек вентил 3/8x1/2 ком 1    

193.  Ек вентил 1/2x1/2 ком 1    

194.  Дупла нипла 5/4“ ком 1    

195.  Дупла нипла ¾“ ком 1    

196.  Дупла нипла 1/2“ ком 1    
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197.  Дупла нипла 1“ ком 1    

198.  Држач пешкира 

600мм 

ком 1    

199.  Држач пешкира 

350мм 

ком 1    

200.  Држач убруса 

Без поклопца  

ком 1    

201.  Држач тоалет папира 

Са металним поклопцем беле боје 

ком 1    

202.  Држач сапуна 

На зид 

ком 1    

203.  Дозер за течни сапун 

На зид 

ком 1    

204.  Дихтунг звона већи ком 1    

205.  Дихтунг звона мањи ком 1    

206.  Дихтунг за грејач бојлера ком 1    

207.  Црево за поливање 

20м  ¾“ 

ком 1    

208.  Цев пвц Ф 75/500 ком 1    

209.  Цев пвц Ф 75/1000 ком 1    

210.  Цев пвц Ф 50/500 ком 1    

211.  Цев пвц Ф 50/250 ком 1    

212.  Цев пвц Ф 50/1000 ком 1    

213.  Цев пвц Ф 110/500 ком 1    

214.  Цев пвц Ф 110/1000 ком 1    

215.  Цев пвц Ф 110/250 ком 1    
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216.  Цев ппр Ф 32 ком 1    

217.  Цев ппр Ф 25 ком 1    

218.  Цев ппр Ф 20 ком 1    

219.  Бринокс веза за бојлер 

550 мм  ½“ 

ком 1    

220.  Бринокс веза 3/8x3/8 

600 мм 

ком 1    

221.  Бринокс веза 1/2x1/2 

500 мм 

ком 1    

222.  Бринокс веза 1/2x3/8 

500 мм 

ком 1    

223.  Бринокс веза 1/2x3/8 

400 мм 

ком 1    

224.  Бринокс веза 1/2x1/2 

700 мм 

ком 1    

225.  Бојлер 5л 

ВМНМ иноx 

ком 1    

226.  Бојлер 10л 

ВМНМ иноx 

ком 1    

227.  Бојлер 80л 

Иноx 

ком 1    

228.  Бојлер 50л 

Иноx  

ком 1    

229.  Батерија зидна једноручна 

излив 150мм 

ком 1    

230.  Батерија за туш када једноручна 

Без излива са растегљивим цревом 

ком 1    



Page 66 of 133 
 

231.  Батерија за проточни бојлер 

Излив 200мм, једноручна 

ком 1    

232.  Батерија стојећа за лавабо 

Излив 112мм Бринокс 3/8” 

ком 1    

233.  Баштенска славина ½“ ком 1    

234.  Балти наставак равни ком 1    

235.  Баштенска славина ¾“ са холендером ком 1    

236.  Адаптер спојнице чесме ¾“ ком 1    

237.  Адаптер спојнице чесме 1“  ком 1    

238.  Брза спојка ½“ ком 1    

239.  Хидрантно црево 2“ ком 1    

240.  Једноручна славина за хладну воду 

200мм, стојећа 

ком 1    

241.  Ј излив са перлатором ¾“ 200мм ком 1    

242.  Носач цеви Ф20 ком 1    

243.  Носач цеви Ф25 ком 1    

244.  Пластична цев ¾“ пп ком 1    

245.  Силикон 

Трајно еластичан једнокомпонентан и 

полиуретански материјал за заптивање и 

лепљење.Могућност испуне: 6М са 

600мл и 3М са 300мл.Могућност 

дилатације 15%.Трајно отпоран од -40Ц 

до +70Ц.Очвршћавање 3мм на 24х при 

23Ц и влажности 50%.Пријања на 

бетон, малтер, дрво, разне врсте метала, 

керамику, камен итд  

ком 1    
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Паковање 300мл 

 

246.  Силикон универзални 

Трајно еластичан једнокомпонентни 

силиконски кит намењен за заптивање 

при спољним и унутрашњим радовима. 

Одлично везивање, изузетна 

еластичност, висока стабилност, УВ 

отпоран, без разређивача, 

антибактеријски, отпоран на 

температуре од -40°Ц до+120°Ц. 

Тежина 280 мл  

ком 1    

247.  Анкер маса 

Двокомпонентна маса за анкерисање на 

бази метакрилата без садржаја 

разређивача и стирена.Брзо стврдњава. 

Може се користити на ниским 

температурама. Висок капацитет 

оптерећења. Не угиба се,чак иако је 

висећа конструкција у питању. Не 

садржи стирен. Слабог мириса. Мали 

губитак материјала при раду Без 

ограничења у транспорту.  

ком 1    

248.  Брава 6,5 ОК ком 1    

249.  Брава 8 ОК ком 1    

250.  Брава 6,5 цилиндар ком 1    

251.  Брава 8 цилиндар ком 1    

252.  Брава на ваљак 2,5 ком 1    

253.  Брава 4 за метална врата ком 1    
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254.  Цилиндар 30x30 ком 1    

255.  Реза за врата ком 1    

256.  Квака за врата 

Метална 

ком 1    

257.  Шилт  

Метални 

ком 1    

258.  Катанац 45мм ком 1    

259.  Катанац 55мм ком 1    

260.  Катанац 35мм ком 1    

261.  Ексер 3 кг 1    

262.  Ексер 4 кг 1    

263.  Ексер 5 кг 1    

264.  Ексер 7 кг 1    

265.  Ексер 10 кг 1    

266.  Ексер 16 кг 1    

267.  Паљена жица 1,2 кг 1    

268.  Паљена жица 2мм кг 1    

269.  Паљена жица 3мм кг 1    

270.  Цев квадратна метална 30x30 кг 1    

271.  Цев квадратна метална 50x50 кг 1    

272.  Цев квадратна метална 40x40 кг 1    

273.  Цев квадратна метална 20x20 кг 1    

274.  Цев са фалцом 40x40 кг 1    

275.  Флах трка 30x3 ком 1    
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276.  Л профил 30x30 ком 1    

277.  Цев црна ½“ 

Хидроиспитана 

м 1    

278.  Цев црна ¾“ 

Хидроиспитана 

м 1    

279.  Лим поцинковани 1,2мм м 1    

280.  Лим декапирани 0,8мм м 1    

281.  Лим бродски 5-6мм м 1    

282.  Л профил метални за шток 

Прихватник браве 

ком 1    

283.  Резна плоча Ф 180x3x22 ком 1    

284.  Резна плоча Ф 115x3x22 ком 1    

285.  Резна плоча Ф 230x3x22 ком 1    

286.  Брусна плоча Ф 180x6 ком 1    

287.  Брусна плоча Ф 115x6 ком 1    

288.  Ламеласти брусни диск Ф115 ком 1    

289.  Жица за ЦО2 апарат 0,8мм кг 1    

290.  Жица за ЦО2 апарат 0,6мм кг 1    

291.  Дизна за ЦО2 апарат 0,8мм ком 1    

292.  Дизна за ЦО2 апарат 0,6мм ком 1    

293.  Спреј за ЦО2 апарат ком 1    

294.  Држач дизне за ЦО2 апарат ком 1    

295.  Комплет поштољ за ЦО2 апарат са 

бужиром 3м 

ком 1    

296.  Боца за ЦО2 апарат 15кг сива ком 1    
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297.  Клешта за масу за варење 

500А 

ком 1    

298.  Клешта заварење 

600А 

ком 1    

299.  Електроде 2,5мм 

Дужина 300мм, паковање 4кг, струја 

заваривања 70-100А, ДИН ЕН 13479 

кг 1    

300.  Електроде 3,2мм 

Дужина 350мм, паковање 4кг, струља 

заваривања 90-120А, ДИН ЕН 13479 

кг 1    

301.  Заштитно стакло за варење  

Дин 10 100x100 

ком 1    

302.  Заштитно стакло за варење провидно 

100x100 бело 

ком 1    

303.  Заштитне наочаре ком 1    

304.  Бургије за метал 3мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

305.  Бургије за метал 4мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

306.  Бургије за метал 5мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

307.  Бургије за метал 6мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

308.  Бургије за метал 7мм  

Дин 338-Г 

ком 1    

309.  Бургије за метал 8мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

310.  Бургије за метал 9мм ком 1    
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Дин 338-Г 

311.  Бургије за метал 10мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

312.  Бургије за метал 12мм  

Дин 338-Г 

ком 1    

313.  Бургије за метал 14мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

314.  Бургије за метал 16мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

315.  Бургије за метал 18мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

316.  Бургије за метал 20мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

317.  Бургије за метал 22мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

318.  Бургије за бетон 6мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

319.  Бургије за бетон 8мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

320.  Бургије за бетон 10мм 

Дин 338-Г 

ком 1    

321.  Бургије за дрво 6мм  

Дужина 50 цм 

ком 1    

322.  Бургије за дрво 8мм 

Дужина 50 цм 

ком 1    

323.  Бургије за дрво 10мм 

Дужина 50 цм 

ком 1    
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324.  Бургије за дрво 12мм 

Дужина 50 цм 

ком 1    

325.  Бургије за бравице Ф22 ком 1    

326.  Бургије за бравице Ф19 ком 1    

327.  Опруга за браву ком 1    

328.  Бравица Ф19 

2 кључа, 40x40x7мм, Ф19, језик 

20x9x2мм 

ком 1    

329.  Бравица Ф22 

Штелујућа 16-40мм, 55x55x9мм, Ф 22, 

језик24x3x ход 10мм 

ком 1    

330.  Бравица Е4 

За метални ормарић 

ком 1    

331.  Клап шарка равна ком 1    

332.  Клап шарка пун зглоб ком 1    

333.  Клап шарка полу зглоб ком 1    

334.  Брусни папир фини ком 1    

335.  Брусни папир 100 ком 1    

336.  Брусни папир Ф 115 

П80  

ком 1    

337.  Квака за ПВЦ прозор металне  

бела 

ком 1    

338.  Вијак машински М5x45 ком 1    

339.  Вијак за дрво 4x45 

Дин 7505 Жути 

ком 1    

340.  Вијак за дрво 4x30 

Дин 7505 Жути 

ком 1    
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341.  Вијак за дрво 4x16 

Дин 7505 Жути 

ком 1    

342.  Вијак за дрво 4x80  

Дин 7505 Жути 

ком 1    

343.  Торбан вијак М5x30 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

344.  Торбан вијак М5x50 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

345.  Торбан вијак М6x40 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

346.  Торбан вијак М6x60 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

347.  Торбан вијак М6x80 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

348.  Торбан вијак М6x120 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

349.  Торбан вијак М6x150 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

350.  Торбан вијак М6x160 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

351.  Торбан вијак М8x40 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

352.  Торбан вијак М8x60 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

353.  Торбан вијак М8x80 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

354.  Торбан вијак М8x100 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    
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355.  Торбан вијак М8x120 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

356.  Торбан вијак М8x160 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

357.  Торбан вијак М8x200 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

358.  Торбан вијак М10x60 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

359.  Торбан вијак М10x80 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

360.  Торбан вијак М10x100 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

361.  Торбан вијак М10x120 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

362.  Торбан вијак М10x220 

ЈУС МБ1.171 Дин 603 

ком 1    

363.  Навојна шипка Ф6 ком 1    

364.  Навојна шипка Ф8 ком 1    

365.  Навојна шипка Ф10 ком 1    

366.  Навојна шипка Ф12 ком 1    

367.  Фарба за дрво и метал  

Нитро 

л 1    

368.  Фарба основна 

Нитро  

л 1    

369.  Фарба 3у1 за метал л 1    

370.  Фарба за дрво и метал  

Уљана  

л 1    
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371.  Разређивач нитро л 1    

372.  Разређивач уљани л 1    

373.  антирост л 1    

374.  Четка за фарбање 40мм ком 1    

375.  Четка за фарбање 50мм ком 1    

376.  Четка за фарбање 70мм ком 1    

377.  Четка за фарбање 100мм ком 1    

378.  Испирно црево ребрасто 

2м 

ком 1    

379.  Сет гумица за батерију ком 1    

380.  Гумица за wц шуљу ком 1    

381.  Уже за потезање котлића  ком 1    

382.  Уложак за славину ½“  

Наутилус 

ком 1    

383.  Уложак за славину 3/8“ 

Наутилус  

ком 1    

384.  Топљиви осигурач 10А ком 1    

385.  Топљиви осигурач 16А ком 1    

386.  Топљиви осигурач 20А ком 1    

387.  Топљиви осигурач 25А ком 1    

388.  Топљиви осигурач 35А ком 1    

389.  Ножасти осигурач 25А ком 1    

390.  Ножасти осигурач 35А ком 1    

391.  Ножасти осигурач 50А ком 1    

392.  Ножасти осигурач 63А ком 1    
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393.  Аутомат за врата дабел или одговарајуће 

 

ком 1    

394.  Рефлекрор са сензором  

Снаге 500W 

ком 1    

395.  Сијалица флуо 18w 

600мм 

ком 1    

396.  Сијалица флуо 36w  

1200мм 

ком 1    

397.  Сијалица флуо 13w 

510мм 

ком 1    

398.  Сијалица флуо 53w ком 1    

399.  Сијалица штедиша 23w  

Е27 грло 

ком 1    

400.  Сијалица 60w  

Е27 грло крушкаста 

ком 1    

401.  Сијалица 40w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1    

402.  Сијалица 75w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1    

403.  Сијалица 100w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1    

404.  Сијалица 200w 

Е27 грло крушкаста 

ком 1    

405.  Прекидач једнополни обичан ком 1    

406.  Преккидач наизменични ком 1    

407.  Прекидач сериски ком 1    

408.  Прекидач модуларни једноделни ком 1    
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409.  Прекидач модуларни наизменични ком 1    

410.  Утичница модуларна ком 1    

411.  Монофазни ог прекидач ком 1    

412.  Утичница монофазна ком 1    

413.  Утикач монофазни ком 1    

414.  Стартер 4-22 ком 1    

415.  Стартер 4-65 ком 1    

416.  Стартер 40-65 ком 1    

417.  Грло керамичко са носачем Е27 ком 1    

418.  Грло порцеланско Е27 ком 1    

419.  Утикач за продужни кабал гумени ком 1    

420.  Утичница за продужни кабал гумени ком 1    

421.  Сијалица флуо Ф13/33Е ком 1    

422.  Продужни кабал са 3 убода 

Метара 

ком 1    

423.  Переца сијалица са два убода 

ГР8, 15W, 3500 келвина 

ком 1    

424.  Спреј у боји ком 1    

425.  Ружа за туш батерију ком 1    

426.  Лист за тестеру  

Бонсек једнострани 

ком 1    

427.  Сијалица за рефлектор 

78мм 230w 

ком 1    

428.  Сијалица за рефлектор 

120мм 230w 

ком 1    
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429.  Испитивач фазе  

220-250В ,140/60мм , 13-15гр 

ком 1    

430.  Амстронг плоча за плафон ком 1    

431.  Летва 

50ммx30мм 

м 1    

432.  Летва  

30ммx20мм 

м 1    

433.  Летве за кревете  

1900ммx30ммx20мм 

ком 1    

434.  Летве за кревете 

1000x50ммx20мм 

ком 1    

435.  Шарка клавир 

Шарнир шарка 100ммx50мм 

ком 1    

436.  Шарка за дрво ком 1    

437.  Метар 5м ком 1    

438.  Метар 10м ком 1    

439.  Пуцвало  ком 1    

440.  Старт спреј ком 1    

441.  WД 40 спреј ком 1    

442.  Т разводник са 3 утичнице ком 1    

443.  Т разводник са 2 утичнице ком 1    

444.  Трофазни утикач ком 1    

445.  Трофазна утичница ком 1    

446.  Гумени кабел на котуру, дужине 

20метара, трофазни 

Метални котур, кабак 5x2,5, ог 

ком 1    
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утичнице 

447.  Живина сијалица  

Е27 грло 127 

ком 1    

448.  Живина сијалица  

Е27 грло 125 

ком 1    

449.  Сијалица квочка ком 1    

450.  Поп нитне 4.8x10 

Алуминиумске  

ком 1    

451.  Поп нитне 4.8x16 

Алуминиумске  

ком 1    

452.  Поп нитне 4.8x25 

Алуминиумске  

ком 1    

453.  Поп нитне 4.8x20 

Алуминиумске  

ком 1    

454.  Поп нитне 3.2x10 

Алуминиумске  

ком 1    

455.  Поп нитне 3.2x15 

Алуминиумске  

ком 1    

456.  Поп нитне 3.2x20 

Алуминиумске  

ком 1    

457.  Изолир трака 

20м 

ком 1    

458.  Матица М3 

Дин 934, Јус 601 

ком 1    

459.  Матица М5 

Дин 934, Јус 601 

ком 1    

460.  Матица М6 ком 1    
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Дин 934, Јус 601 

461.  Матица М8 

Дин 934, Јус 601 

ком 1    

462.  Матица М10 

Дин 934, Јус 601 

ком 1    

463.  Матица М12 

Дин 934, Јус 601 

ком 1    

464.  Матица М14 

Дин 934, Јус 601 

ком 1    

465.  Матица М16 

Дин 934, Јус 601 

ком 1    

466.  Подлошка М3 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    

467.  Подлошка М5 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    

468.  Подлошка М6 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    

469.  Подлошка М8 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    

470.  Подлошка М10 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    

471.  Подлошка М12 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    

472.  Подлошка М14 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    

473.  Подлошка М16 

Дин125 , Јус 011 

ком 1    
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474.  Вијак М6x20 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

475.  Вијак М6x30 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

476.  Вијак М6x50 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

477.  Вијак М6x100 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

478.  Вијак М8x20 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

479.  Вијак М8x30 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

480.  Вијак М8x40 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

481.  Вијак М8x60 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

482.  Вијак М8x100 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

483.  Вијак М10x20 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

484.  Вијак М10x30 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

485.  Вијак М10x40 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

486.  Вијак М10x50 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

487.  Вијак М10x60 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    
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488.  Вијак М10x80 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

489.  Вијак М10x100 

ЈУС МБ1.053 Дин 933 

ком 1    

490.  Најлонски џакови  

50кг 

ком 1    

491.  Натрон вреће за паприку 

50кг 

ком 1    

492.  Натрон вреће за паприку 

25кг 

ком 1    

493.  Пвц џакови  

Бели 50кг 

ком 1    

494.  Мрежасти џакови за кромпир 

50кг 

ком 1    

495.  Мрежасти џакови за кромпир 

25кг 

ком 1    

496.  Шелне 16-25 ком 1    

497.  Шелне 20-32 ком 1    

498.  Шелне 28-48 ком 1    

499.  Шелне 40-60 ком 1    

500.  Шелне 80-100 ком 1    

501.  Шелне 90-110 1     

502.  Апарат за прање са хладном и топлом 

водом  

Електрично напајање (фаза/ В / Хз) 

1/230/50 Проток(л / х ) 230-500 Радни 

притисак (бар) 30-150 Макс. Притисак 

ком 1    
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(бар) 185 Макс. темп. прикључне воде (° 

Ц) 60 Снага мотора (кW) 2.7 Маса (кг) 

23.3 Димензије (мм) 360x375x925  

503.  Подлошка бакарна Ф4 

ЈУС Цу 

ком 1    

504.  Подлошка бакарна Ф6 

ЈУС Цу 

ком 1    

505.  Подлошка бакарна Ф8 

ЈУС Цу 

ком 1    

506.  Подлошка бакарна Ф10 

ЈУС Цу 

ком 1    

507.  Подлошка бакарна Ф12 

ЈУС Цу 

ком 1    

508.  Подлошка бакарна Ф14 

ЈУС Цу 

ком 1    

509.  Подлошка бакарна Ф16 

ЈУС Цу 

ком 1    

510.  Подлошка бакарна Ф 18 

ЈУС Цу 

ком 1    

511.  Подлошка бакарна Ф22  

ЈУС Цу 

ком 1    

512.  Подлошка бакарна Ф24 

ЈУС Цу 

ком 1    

513.  Подлошка бакарна Ф26 

ЈУС Цу 

ком 1    

514.  Подлошка федер М5 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1    

515.  Подлошка федер М6 ком 1    
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ЈУС 111, ДИН 7980 

516.  Подлошка федер М8 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1    

517.  Подлошка федер М10 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1    

518.  Подлошка федер М12 

ЈУС 111, ДИН 7980 

ком 1    

519.  Кабел за апарат за варење 

25м2 лицнасти 

м 1    

520.  Кабел за апарат за варење 

16м2 лицнасти 

м 1    

521.  Ручна мазалица компресорска  

Капацитет 500 цм3 ,Радни притисак 6 

бара ,Могућност независног пуњења 

или коришћење патрона,Притисак 

пражњења до 400 бара ,Чврста цев 

Л250мм са навојем М10 x 1,Прихватни 

навој М10 x 1 ,Глава мазалице 

Америкен М10 x 1,Димензија Л x W x Х 

(мм) 402 x 171 x 84,Тежина 1837 гр  

ком 1    

522.  Ручна мазалица  

Капацитет 500 цм3 Могућност 

независног пуњења или коришћење 

патрона,Притисак пражњења до 400 

бара ,Флексибилно црево високог 

притиска Л300мм са навојем М10 x 

1,Прихватни навој М10 x 1,Глава 

мазалице Америкен М10 x 1,Димензија 

Л x W x Х (мм) 380 x 125 x 70,Тежина 

ком 1    
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1250 гр  

523.  Компресор  

100л 

ком 1    

524.  Акумулаторска бушилица 

Обртни момент, макс. (тврдо/меко) 59 / 

21 Нм  

Број обртаја у празном ходу (1. брзина / 

2. брзина) 0 – 500 / 0 – 1.900 мин-1  

Распон затезања стезне главе, мин./макс. 

1,5 / 13 мм  

Маса са акумулатором 1,49 кг  

Дужина 202,0 мм  

Висина 230,0 мм  

Пречник бургије 

Пречник бушења у дрвету, макс. 35 мм  

Пречник бушења у челику, макс. 13 мм  

Пречник бушења у зидовима, макс. 13 

мм  

Пречник завртњева 

Пречник вијака, макс. 7 мм 

ком 1    

525.  Мазалица (сисица) равна М6 ком 1    

526.  Мазалица (сисица) равна М8  ком 1    

527.  Мазалица (сисица) равна М10 ком 1    

528.  Мазалица (сисица) 45 степеми М6 ком 1    

529.  Мазалица (сисица) 45 степеми М8 ком 1    

530.  Мазалица (сисица) 45 степеми М10 ком 1    

531.  Мазалица (сисица) 90 степеми М6 ком 1    

532.  Мазалица (сисица) 90 степеми М8 ком 1    
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533.  Мазалица (сисица) 90 степеми М10 ком 1    

534.  Котланка  

60л 

ком 1    

535.  Маска за варење Картонска  ком 1    

536.  Армирачка клешта  

материјал: специјални алатни челик 
кована, потпуно побољшана и ојачана 
резне ивице индуктивно каљене 
чељусти фино брушене 
површина фосфатирана ДИН 12476 
израђена према стандарду ИСО 9242 

дим: 224x30x23x17мм 

тежина 333гр 

ком 1    

537.  Мистрија  ком 1    

538.  Фангла  ком 1    

539.  Шпахла 30мм ком 1    

540.  Шпахла 50мм ком 1    

541.  Шпахла 70мм ком 1    

542.  Шпахла 100мм ком 1    

543.  Ланац за моторну тестеру 

За коју тестеру  

ком 1    

544.  Колица грађевинска 

Ширина/висина: 570/560мм 

Запремина колица л/кг : 80/ 

130  

Тежина  колица 13-15кг 

Дебљина лима: 0,9мм 

Боја: плава 

ком 1    
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545.  Спољна гума за колица 

3.50-80  

ком 1    

546.  Унутрашња гума за колица 

03/05-80  

ком 1    

547.  Најлон за тример 2.4мм ком 1    

548.  Лопата алу за снег ком 1    

549.  Држаље за лопату за снег ком 1    

550.  Кишна кабаница ком 1    

551.  Канта за заливање 10л 

ПВЦ 

ком 1    

552.  Тер папир м 1    

553.  Глетар за лепак 

Назубљена 10x10 

ком 1    

554.  Канта зидарска ком 1    

555.  Мерица пластична  

Бокал 1л 

ком 1    

556.  Арматурна мрежа Ф6 кг 1    

557.  Арматурна мрежа Ф8 кг 1    

558.  Грифована жица 

20x20, 1m x 2m 

m² 1    

559.  Греда 120ммx140мм м 1    

560.  Песак грађевински м³ 1    

561.  Шљунак  м³ 1    

562.  Цемент  м³ 1    

563.  Креч гашени кг 1    
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564.  Штафла  м 1    

565.  Кровна греда 100ммx120мм м 1    

566.  Даска 1” м³ 1    

567.  Кровна летва 5x2cm m 1    

568.  Крила за врата 2005X815cm kom 1    

569.  Тонер за боју ком 1    

570.  Полудисперзија унутрашња 

25/1кг 

ком 1    

571.  Фасадна боја спољна 

25/1кг 

ком 1    

572.  Подлога за кречење ком 1    

573.  Шарке за дрвена врата ком 1    

574.  Угаони везач за дрвена врата 

100x100мм 

ком 1    

575.  Угаони везач за дрвена врата 

80x80мм 

ком 1    

576.  Шарнир лимени 30x30 ком 1    

577.  Шарнир лимени 40x40 ком 1    

578.  Шарнир лимени 50x50 ком 1    

579.  Шарнир лимени 60x60 ком 1    

580.  Шарнир лимени 70x70 ком 1    

581.  Браварска шарка Ф12 ком 1    

582.  Браварска шарка Ф14 ком 1    

583.  Браварска шарка Ф16 ком 1    

584.  Браварска шарка Ф18 ком 1    
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585.  Браварска шарка Ф22 ком 1    

586.  Виле коване 

4 рога, 310x230x210мм, 0,80кг 

ком 1    

587.  Лопата кована 

Ширина : 90мм тешина 0,90кг 

ком 1    

588.  Држаље за виле и лопате 

120-160цм 

ком 1    

589.  Крамп ковани 

2,5 кг 

ком 1    

590.  Држаље за крамп 

120-150цм 

ком 1    

591.  Мотика велика кована 

Посавска, 185x170мм 0,80кг 

ком 1    

592.  Држаље за мотику  

120-160цм 

ком 1    

593.  Мотика мала са дрвеним држаљем 

230x80мм са шпицем 

ком 1    

594.  Ашов ковани 

Димензије:19,5x28cm   тежина: 1,30кг 

ком 1    

595.  Држаље за ашов 

120-150цм 

ком 1    

596.  Грабуље 

16 зуба, 413x80x5мм ,0,70кг 

ком 1    

597.  Држаље за грабуље 

150-180цм 

ком 1    

598.  Коса ручна  

45цм коровача 

ком 1    
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599.  Држаље за косу  

Дрвено са гривном 

ком 1    

600.  Тоцила за метал 

Груби +фини (СИВИ) 240/250-25мм 

ком 1    

601.  Грађевински најлон за силажу 8m 

ширина 

m 1    

602.  Маказе за орезивање воћа 

Ножеви садрже зарезе, који омогућују 

резање танких жица без опасности 

оштечења оштрице. 

Канал за биљни сок спречава лепљење 

ножева приликом резања. Уклањање 

биљног сока и отпада након сваке 

резидбе чини резидбу лакшом и штеди 

време. 

Подлога и амортизер умекшавају ударац 

након завршетка реза. Рука и зглоб су 

такође заштићени. 

Лагане, јаке и издржљиве захваљујући 

специјалној алуминијумској легури и 

напредним методама ковања. 

Доживотна гаранција на ручке 

Пречник резања 25 мм 

Тежина 240 гр 

Дужина 215 мм 

 

ком 1    

603.  Маказе за орезивање воћа 

Тежина 310гр 

ком 1    
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Дебљина реза 25мм 

Дужина маказа 225мм 

сваки део се може заменити посебно 

Поуздани алат: удобне, лагане, чврсте 

ручке израђене од кованог алуминијума 

и сечиво направљено од 

висококвалитетног каљеног челика са 

чистим и прецизним резом 

Ефикасан алат: једноставан, трајно 

подешен за сечење 

Ергономски алат: рука је заштићена са 

неклизајућом дршком 

604.  Тестера воћарска  

НОЖ је дизајнирана за резање свежег 

дрвећа и грана 

Тестера дужином сечива од 160 мм  

Нож се веома лако увлаћи у дршку, када 

није у употреби, док точкић осигурава 

да тестера не испода из лежишта 

Заштитник за прсте штити прсте од 

ненамерног клизања према ножу 

Дужина 223 мм 

Тежина: 0.2 кг 

ком 1    

605.  Тестера једноручна 

Тестера ручна за гране фиксна 350мм  

Тестера ручна са ергономском дршком и 

оштрим сечивом за дебље гране 

Тежина: 0.5 кг 

 

ком 1    
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606.  Телескопске маказе за воће 

Вишенаменски  алат са одличном 

приступачношћу кроз крошње дрвећа 

Подесива глава и изузетно лак 

механизам сешења осигурава брзо, лако 

и сигурно орезивање 

Анвил глава 

Подесив угао сечења до 26 ° 

Вратило подесиво 2250-4100 мм 

Дебљина реза 32 мм 

Обим испоруке: секач грана, тестера за 

гране  

Тежина: 2 кг 

ком 1    

607.  Калемарски нож 

Погодан за радове калемљења и 

орезивања 

Црвена најлон ручка 

Сечиво од нердјајућег челика 57 мм 

дужина 100 мм 

тежина 55 гр 

ком 1    

608.  Ножеви велики ком 1    

609.  Орошивач ручни 1л ком 1    

610.  Садиљка 

Чврст, нерђајући врх, који је изливен од 

цинка, продире до 19,5 цм дубоко у 

земљу и прави рупу за биљку. Дршка 

одлично приања у руци и олакшава рад 

захваљујући свом ергономском облику. 

Рок гаранције је 25 година. 

ком 1    
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611.  Кабанице  ком 1    

612.  Четка за кречење ком 1    

613.  Ваљак за кречење ком 1    

614.  Уложак за ваљак велики ком 1    

615.  Уложак за ваљак мали ком 1    

616.  Рингла експрес пречника 145мм ком 1    

617.  Рингла експрес пречника 180мм ком 1    

618.  Рингла експрес пречника 220мм ком 1    

619.  Вибрациона бушилица са адаптером 

Техничке карактеристике Континуирана 

улазна снага 800 W Брзина без 

оптерећења 0 - 1,200 мин-1 Ударци у 

минуту 0 - 4,600 мин-1 Највећи 

капацитет бушења - челик 13 мм 

Највећи капацитет бушења - дрво 32 мм 

Највећи капацитет бушења - бетон 26 

мм Тип прихвата алата СДС - Плус Број 

подешавања за копање 40 Капацитет у 

бетону (са крунастим сврдлом) 0 - 68 мм 

Маx, капацитет дијамантске круне 0 - 80 

мм Енергија ударца 2, 4 Ј Дим. 

(ДxШxВ) 361 x 77 x 209 мм Тежина 

према ЕПТА –и 2, 8 кг Клизна спојка 

Кофер укључен 3 радна режима – само 

ротација, ротација са ударањем, само 

ударање 

ком 1    

620.  Акумулаторска бушилица 

Напон акумулатора 14,4 В 

ком 1    
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Капацитет акумулатора 1,9 Ах 

Тип акумулатора Ни-Цд   

Брзина без оптерећења/ниска 0 - 400 

мин-1 

Брзина без оптерећења/висока 0 - 1.300 

мин-1 

Ударци у минуту/ниски  0 - 6.000 мин-1 

Ударци у минуту/високи  0 - 19.500 мин-

1 

Капацитет стезне чауре  0,8 - 10 мм 

Највећи капацитет бушења - челик   10 

мм 

Највећи капацитет бушења - дрво   25 

мм 

Највећи капацитет бушења – малтер   10 

мм 

Број механичких брзина  2  

Димензије (ДxШxВ)   210 x 95 x 240 мм 

Тежина према ЕПТА 1,7 кг 

Електрична кочница    

 

621.  Гарнитура кључева  

Виласти 6-32/12 делова  (6 x 7, 8 x 9, 10 

x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 

x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)  

Хром-ванадијум 

Кован, употпуности побољшан и ојачан 

Хромирани (ЕН 12540) 

ком 1    
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Полирани врхови 

Израђен према стандарду ИСО 10102 

тежина 2140г 

622.  Гарнитура шрафцигера 

5 ком. Тржина : 470г боја :плаво/сиви 

врх од хром-ванадијум-молибдена, 

каљен и ојачан 

стабло одвијача хромирано, врх 

бруниран 

ручка ергономски обликована 

ручица од трокомпонентног материјала 

отвор у дршци за качење 

израђен према стандарду ИСО 2380-1,2 

изра-ђен према стандарду ИСО 8764-1,2 

Одвијач крстасти ПХ 1 x 80 

Одвијач крстасти ПХ 2 x 100 

Одвијач пљоснати 0.8 x 4.0 x 100 

Одвијач пљоснати 1.0 x 5.5 x 125 

Одвијач пљоснати 1.2 x 6.5 x 150 

 

ком 1    

623.  Гарнитура тореx шрафцигера  

7 ком, тежина : 535г боја : црна 

Врх од хром-ванадијум-

молибдена,каљен и ојачан,стабло 

хромирано врх бруниран, ручка 

ергономски обликована са отвором у 

ком 1    
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дршци од полипропилена 

ТX10  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX15  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX20  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX25  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX27  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX30  Одвијач ЦР са ТX профилом  

ТX40  Одвијач ЦР са ТX профилом  

624.  Клијешта папагајке  

материјал: хром-ванадијум 

кована, потпуно побољшана и ојачана 

површина хромирана ЕН 12540 

подешавање чељусти у седам положаја 

приликом хватања чељусти остају 

паралелне и тиме радни предмет остаје 

неоштећен 

додатне пластичне облоге за хватање 

хромираних и полираних предмета 

робусне ручке обложене 

двокомпонентним навлакама плаво-

сивим 

Дужина 240 мм 

Пречник отвора 42 мм 

Тежина 420 гр 

ком 1    

625.  Клијешта комбинована ком 1    
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материјал: специјални алатни челик 

кована, потпуно побољшана и ојачана 

резне ивице индуктивно каљене 

чељусти полиране 

површина хромирана ЕН 12540 

робусне ручке обложене 

двокомпонентним навлакама 

израђена према стандарду ИСО 5746 

Дужина 180 мм 

Тежина 274 гр 

Дебљина сечења челик 1600 Н/мм2 

1,8мм 

Дебљина сечења челик 650 Н/мм2 2,5мм 

626.  Гарнитура имбус кључева  

Кључеви имбус у пластичној футроли  

10 комада тежина 1715г 

Материјал: Хром-ванадијум 

У потпуности побољшан и ојачан 

Никлован, израђен по стандарду  

ИСО 2936 

3,4,5,6,7,8,10,12,14,17,19. 

ком 1    

627.  Чекић 300г ком 1    

628.  Чекић 1000г ком 1    

629.  Секач и шпиц  

Ковани секач 

Израђен према стандарду 6453 

ком 1    
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Материјал: хром-ванадијум 

У целости каљен и побољшан 

Врх индуктивно окаљен 

Површина лакирана 

Л [мм] 200 а x б [мм x мм] 24x3  

Б [мм]24маса [г]370 

Ковани шпиц 

Израђен према стандарду дин 6541 

Материјал: хром-ванадијум 

У целости каљен и побољшан 

Врх индуктивно окаљен 

Површина лакирана 

Л [мм] 200 а x б [мм x мм] 7x3  

Б [мм]30маса [г]302 

 

 

 

630.  Тачкаш  

Израђен према стандарду дин7250 

Материјал: хром-ванадијум 

У целости каљен и побољшан 

Врх индуктивно окаљен 

Површина лакирана 

Л: 120мм маса 70г 

ком 1    
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631.  Гарнитура избијача  

Број у гарнитури: 6, димензије: 6-8 

Дим: 2,3,4,5,6,7,8 

 

ком 1    

632.  Гриф клешта 

чељусти коване, од специјалног алатног 

челика 

ручке израђене од челичног лима 

површина никлована 

вретено фосфатирано 

симетричне чељусти 

Дужина 250 мм 

Пречник цеви 35 мм 

Тежина 596 гр 

ком 1    

633.  Бонсек за дрво ком 1    

634.  Турпије за метал  

Ком 5 маса: 1430г дужина 220-250мм 

материјал: високо легирани угљенични 

челик 

све турпије имају двоструки - укрштени 

насек 

Округла, полуокругла, коцка, 

правоугаона, троугласта плаво-сива 

ручка удобна за руку. 

ком 1    

635.  Угаона брусилица  ком 1    
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Компактна и снажна једноручна угаона 

брусилица масе 1,4 кг 

Сигурна и поуздана изолација ротора и 

калема ради заштите од агресивне 

брусне струготине 

Лавиринтска конструкција за заштиту 

кугличних лежајева 

Посебно уско кућиште, лако за 

обухватање 

Најбоље ергономски обликовано 

кућиште угаоне брусилице 

Број обртаја у празном ходу 11.000 мин-

1 

Брусна плоча Ø125 мм 

Навој вретена М14 x 2 

Маса 1,8 кг 

Димензије (Д x Ш x В) 266 x 138 x 103 

мм 

636.  Хамер  

Номинална снага 1.500 W 

Енергија ударца 5 – 18 Ј 

Број удараца при називном броју 

обртаја 1.100 – 2.250 мин-1 

Номинални број обртаја120 – 250 мин-1 

Тежина без кабла 11,1 кг 

Дужина 595 мм 

Висина 280 мм 

Прихват алата СДС-маx 

Димензије бушења  

ком 1    
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Пречник бушења бетона са хамер 

бургијама 12 – 52 мм 

Оптимално подручје примене у бетону 

са хамер бургијама 30 – 52 мм 

Пречник бушења бетона са пробојним 

бургијама 45 – 80 мм 

Пречник бушења бетона са крунама за 

бушење 40 – 150 мм 

637.  Циркулар  

Напон: 230 В - 50 Хз 

Снага: 1400 W 

Излазна снага: 800 W 

Број обртаја празног хода: 4200 /мин  

Број обртаја: 3200 /мин 

Подесива дубина реза: 0-66 мм  

Маx. дубине реза под 90º/45º: 66/47 мм  

Пречник тестере: 190 мм 

Брзина резања: 28 м/с 

Тежина беж ел. кабла: 5.5 кг 

Обртни момент тестере: 9 Нм 

 

ком 1    

 Укупно без ПДВ-а   

 ПДВ  

 Укупно са ПДВ-ом  
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НАПОМЕНА: ПОТРЕБЕ И КОЛИЧИНЕ СУ ОРИЈЕНТАЦИОНЕ.  

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ______________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 
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(2) образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

 

Структура понуђене цене приказана је табеларном делу понуде. Уколико постоје додатни елементи које треба исказати, 

приказати то табеларно, према појединачним ставкама. 
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(3)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

     ЗА ПОНУЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

  

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр.124/2012,14/2015 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу понуђач 

_______________________________________________________________________

___ из  _______________________, ул. ________________________________ 

бр.______  

даје 

 

И З Ј А В У 

 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну 

набавку  добара –материјал за мајсторе у поступку  јавне набавке мале вредности, 

број:ДМВ рп I/7-2016, и то: 

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

регистар; 

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

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. 

  

  

 

                                                                  ПОНУЂАЧ    

   М.П.  ______________________________ 

                 (потпис овлашћеног лица) 
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(3)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА    

    ПОДИЗВОЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

подизвођач ______________________________________________ из  

_______________________, ул. ________________________________ бр.______ , 

наведен у Понуди делеводни број: ___________ од _______________ 2016.године,   

даје 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну 

набавку  добара –материјал за мајсторе у поступку  јавне набавке мале вредности, 

број ДМВрп I/7-2016, и то: 

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

регистар; 

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ПОДИЗВОЂАЧ   

    М.П. ______________________________ 

                          (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена:  
 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач. 
 Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене 
чланом 75. став 1. тачка 1) до 4)  ЗЈН као на исти начин као и понуђач.Додатне услове испуњава на исти 
начин као и понуђач. 
 Уколико понуђач има више подизвођача умножиће Образац изјаве у довољном броју примерака. 
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(3)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА   

     ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (НОСИЛАЦ ПОСЛА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу понуђач члан групе понуђача – носилац посла 

________________________________________  из 

_____________________________________ ул. ______________________________ 

наведен у Понуди делеводни број: ___________ од _______________ 2016.године и 

у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број:_______________  од 

________________ 2016.године,   

даје 

 

И З Ј А В У 

 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну 

набавку  добара –материјал за мајсторе у поступку  јавне набавке мале вредности, 

број:ДМВ рп I/7-2016 и то: 

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

регистар; 

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

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. 

  

 

 

                                        ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - НОСИЛАЦ ПОСЛА

      

                                                   М.П. ______________________________ 

                                             (потпис овлашћеног лица) 
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(3)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА  

     ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС», бр.124/2012,14/15 И 68/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

понуђач члан групе понуђача ___________________________________________ 

из _____________________________________ ул. 

______________________________ наведен у Понуди делеводни број: ___________ 

од _______________ 2016.године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне 

набавке број:_______________  од ________________ 2016.године ,   

даје 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну 

набавку  добара – материјал за мајсторе у поступку  јавне набавке мале вредности, 

број: ДМВрп I/7-2016, и то: 

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

регистар; 

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3)/ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

            М.П.                       ______________________________ 

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
Напомена:  
 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач члан групе понуђача   
 Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
утврђене чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН.Додатне услове испуњавају заједно. 
 Уколико  има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном броју примерака. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  ПИБ:  

 

 На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/15 И 68/15), а сходно члану 6. став 1. тачка 9.)  Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз 

понуду прилажем  

 

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара – материјал за мајсторе 

у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН ДМВрп I/7-2016,  и то: 

 

-израда узорка или модела који су израђени у 

складу са траженом техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

__________ динара без пдв 

трошкови прибављања средстава обезбеђења 

__________ динара без пдв 

Укупни трошкови без пдв __________ динара 

Пдв __________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ __________ динара 

 Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога 

који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 И 68/15)     

 

 

                             

ПОНУЂАЧ 

М.П. _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
Напомена: 

 Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и 
који траже да му их наручилац надокнади 
 Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 И 68/15))  
 Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади 
трошкове. 
 Достављање овог обрасца није обавезно. 

(4) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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(5)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/15 И 68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки начину доказивања 

испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/2015) понуђач 

______________________ из ___________________ ул. _____________ 

бр.___________________ даје 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду 

деловодни број:________________ за јавну набавку добара –материјал за мајсторе у 

поступку јавне набавке мале вредности ДМВрпI/7-2016 Наручиоца – 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ, по Позиву за подношење 

понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 

27.04.2016.године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 У супротном упознат је  да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 И 68/15), уговор о јавној 

набавци бити ништаван. 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

 

м.п. ___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 
*Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити појединачно потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, те у том смислу Образац треба умножити у 
потребном броју примерака. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012, 14/15 И 68/15) као понуђач дајем: 

 

 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара – материјал за мајсторе у поступку 

јавне набавке мале вредности, број ДМВрп I/7-2016  поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у 

време подношења понуде. 

 

 

ПОНУЂАЧ  

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 
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(6)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА  

     ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012) као понуђач - члан  групе понуђача – носилац посла дајем: 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара – материјал за мајсторе у поступку 

јавне набавке мале вредности, број ДМВрп I/7-2016 поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у 

време подношења понуде. 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ ЧЛАН - ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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(6)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

     ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012,14/15 И 68/15) као понуђач - члан  групе понуђача дајем: 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара – материјал за мајсторе у поступку јавне 

набавке мале вредности, број ДМВрп I/7-2016  поштовао обавезе које произилазе из 

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

животне средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у време 

подношења понуде. 

 

ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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(6)ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

     ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/2012,14/15 И 68/15) као понуђач - члан  групе понуђача дајем: 

 

И  З Ј А В У 

 

којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 

_______________ за јавну набавку  добара – материјал за мајсторе у поступку јавне 

набавке мале вредности, број ДМВрп I/7-2016  поштовао обавезе које произилазе из 

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

животне средине, као и да му није изречена забрана обављања делатности у време 

подношења понуде. 

 

ПОНУЂАЧ – ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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(7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/15 И 68/15), под кривичном и материјалном одговорношћу као 

понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15 и 68/15), те исту оверену пред судским - управним органом – јавним 

бележником – другим надлежним органом државе 

____________________________________, прилажем уз  понуду за јавну набавку   

добара –материјал за мајсторе у поступку јавне набавке мале вредности (ЈН ДМВрп 

I/7-2016).  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови 

за давање ове изјаве односно да провери да ли су докумнети којима понуђач докзује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 

седиште. 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П.___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена:изјава мора бити  оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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7) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомена:  Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној 
набавци. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно 
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

Модел уговора понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду. 

-у случају подношења понуде групе понуђача - заједничке понуде, односно 

понуде са  подизвођачем, у моделу уговора односно уговору морају бити 

наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

УГОВОР 

о јавној набавци  добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ 

 у поступку јавне набавке мале вредности 

Редни број ЈН ДМВрп I/7-2016 

 

  

         закључен дана _____________ 2016. године, у __________, између: 

 

  1. ____________________________________   ( у даљем тескту: 

Наручилац), коју заступа директор _________________________, и 

 

  2.____________________________________________ из _________________,  

             (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул._______________________________ бр. _____ ( у даљем тексту: Добављач) , 

кога заступа ______________________________________________. 

            (навести функцију и име и презиме)   

                                                                      

 

 АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:  

 

 

  2. Групу понуђача чине: 

 

  2.1._________________________________________  из _________________,  

              (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.2._________________________________________  из _________________,  

              (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

  2.3.________________________________________  из _________________,  

           (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул.________________________________________ бр. ____________, 

 

 а коју заступа __________________________________________________________, 

            (име и презиме) 

 _______________________________________________________________________   

           (функција)                                   (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

( у даљем тексту:Добављач). 

    Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: ________________ од  

_______________  је саставни део овог уговора. 

  Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу.   
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Подаци о наручиоцу:                 Подаци о добављачу:             

 

ПИБ:   ПИБ:  

Матични број:   Матични број:  

Број рачуна:   Број рачуна:  

Телефон:   Телефон:  

Факс:   Факс:  

E-mail:   E-mail:  

Интернет 

страница 

наручиоца: 

  

                                

                                                                

Основ уговора:  

Број ЈН: ЈН ДМВрп I/7-2016 

Датум објављивања јавне набавке на 

Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца 

27.04.2016.године 

Број и датум одлуке о додели уговора  

 

Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. 2016.године 

 

  

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

  Предмет уговора је набавка добара –материјал за мајсторе. 

  Врста и цена добара утврђене су према Позиву  и Конкурсној документацији 

Наручиоца објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоцау 

дана 27.04.2016.године,у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и 

прихваћеној понуди Добављача број:____________ од _____________2016 године (у 

даљем тексту:Понуда. Понуда из става 2. овог члана чини саставни део Уговора. 

 

Члан 2. 

 

  Добаљач  се обавезује да уговорена добра испоручи стручно и квалитетно и 

по правилима струке за ову врсту посла, сходно датој понуди, у року од ___________ 

дана од дана појединачне наруџбине. 

  Добављач је дужан да у тренутку испоруке добара преда и пратећу 

документацију у складу са овим уговором. 

  Испорука добара која нису обухваћена прихваћеном понудом неће се 

прихватити. 

  

Цена 

 

Члан 3. 

 

     Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену коју је Добављач 

дао у Понуди. 

         Укупна цена уговорених добара из члана 1. овог уговора износи  

_____________________ динара, без обрачунатог пореза на додатну вредност, 

односно __________________ динара са обрачунатим порезом на додатну вредност. 
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Уговор се закључује на 2.000.000,00динара без ПДВ-а, односно 2.400.000,00динара 

са ПДВ-ом. 

  Уговорена цена је фиксна (непроменљиве) током рока важења уговора и неће 

се мењати ни из каквих разлога. 

  Осим вредности добара неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и     

све остале зависне трошкове Добављача. 

  

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

 

Члан ____.  

 

  Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) 

ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне 

вредности набавке. 

   Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) 

ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне 

вредности набавке. 

  Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                      (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) 

ПИБ ________ , матични број __________ , а која чини _______% од укупне 

вредности набавке. 

  За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач  као 

да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2. и 3.   овог 

члана. 

Рок испоруке 

 

Члан 4. 

 

  Добављач се обавезује да ће уговорена добра из члана 1. овог уговора 

испоручити у року од ______ дана од дана закључења Уговора. 

Добављач се уводи у посао дан након закључења Уговора о чему се сачињава 

Записник, који потписују представника Наручиоца  и представник Добављача. 

 

Члан 5. 

 

 Добављач гарантује Наручиоцу за квалитет добара из члана 1. овог уговора и 

и обавезује се да му приликом испоруке истих достави одговарајуће доказе о томе 

(декларацију о квалитету).  

Уколико испоручена добра нису уговореног или одговарајућег квалитета, или 

није фактурисао по цени из понуде Наручилац  исту  може вратити Добављачу у року 

од 8 дана по испоруци, тако што ће Добављача писмено обавестити и обавезати да 

преузме неодговарајућу робу о трошку Добављача. 

У   случају из става 2. Овог члана, Добављач нема право на увећану цену 

и/или додатне трошкове.   
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Рекламација и гарантни рок 

 

Члан 6. 

 

       Уколико испоручена добра не испуњава све техничке карактеристике 

наведене у понуди   Наручилац је дужан да одмах достави Добављачу рекламацију. 

       Добављач се обавезује да одмах, а најкасније у року од 3 дана од пријема 

рекламације отклони недостатке или да преда другу робу без недостатака. 

        Све трошкове настале у вези са рекламацијама добара у гарантном року 

сноси понуђач. 

 

Гаранција 

  

Члан 7. 

 

Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за обезбеђење 

извршења уговорне обавезе, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, 

регистровану, бланко соло меницу  серијског броја _____________са меничним 

овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са роком важности који 

је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења за обезбеђење 

извршења уговорне обавезе, предаје и картон депонованих потписа и копију потврде 

о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог члана. 

 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност  Наручиоцу 

да може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у 

случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок 

испоруке  и квалитет извршених услуга, као и у случају да не изврши друге 

уговорене обавезе у складу са Уговором. 

 Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца 

све до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом. 

          У случају да  Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 

реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду 

трошкова насталих због накнадне набавке услуга од  другог Понуђача-Добављача. 

 

 

Члан 8. 

 

  Добављач именује ____________________________ за свог представника.   

   Представник Наручиоца    је  _________________. 

 

  

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:  

 

Члан ____. 

 

  На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке  број 

___________  од ______________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке 

___________________,у  поступку јавне набавке мале вредности, ред. бр. ЈН МВ  

___________ између: 

   1. ____________________________________________________________ из   

                                        (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

_________________________ ул.________________________  бр. ____________, 

 

  2. ____________________________________________________________ из   

                                        (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
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_________________________ ул.________________________  бр. ____________, 

 

  3. ____________________________________________________________ из   

                                        (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

_________________________ ул.________________________  бр. ____________, 

 

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма  - 

__________________________________________  из _________________,  

       (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул.________________________________________ бр. ____________ и  буде 

носилац и гарант извршења посла – носилац посла. 

  Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  

буде  директор ______________________________________ из _________________,  

                       (навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул._________________________ бр. ____________ – ______________________,који 

је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне 

набавке. 

  Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за 

извршење преузетог посла. 

  Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора. 

 

Плаћање 

 

Члан 10. 

 

Наручилац се обавезује да  Добављачу исплати уговорену цену из члана 3. 

овог уговора вирмански, на рачун  број _______________________код пословне 

банке _____________________________, након испоруке уговорених добара, у року 

од 45 дана од дана пријема фактуре.  

  

  

Завршне одредбе 

 

Члан 11. 

 

  Овај уговор се закључује на одређено време, до истека рокова предвиђених 

законом. Обавезе који се пренесу у 2017.годину реализоваће се у складу са 

усвојеним финансијским планом за 2017.годину. 

Члан 12. 

 

           Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе  Закона о облигационим 

односима и  Закона о јавним набавкама. 

 

 

Члан 13. 

  Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне 

стране ће покушати да реше  споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се 

решити пред стварно надлежним судом у Новом Саду. 

 

 

Члан 14. 

 

  Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац 

задржава 3 (три) примерака а Добављач 1 (један) примерак. 

 

 

 

        ЗА НАРУЧИОЦА                                                              ЗА ДОБАВЉАЧА 

          Душан Гагић                                      
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на 

страном језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде 

може бити на страном језику: 

Понуђач понуду подноси на српском језику. 

Наручилац дозвољава да се понуда да делимично и на страном језику, и то на 

енглеском језику, у делу који се односи на техничке карактеристике и квалитет и 

додатни услови. 

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

начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина 

попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података 

који морају бити њихов саставни део: 

2а)посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је 

потребно назначити да се  ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА ФУТОГ 21410 Футог, ул. Царице Милице 2., са назнаком: «Не отварати 

- понуда за ЈН ДМВрп I/7-2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ". 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 

до 06. МАЈА 2016. године  до 10,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде,на коверти или на кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју Наручилац  није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  

непосредно или путем поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити 

јасна и недвосмислена, читко попуњена–откуцана или написана необрисивим 

мастилом, и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице 

овлашћено за заступање).  

 

Обавезна садржина понуде је: 

 

1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде, печатиран и потписан. 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН   

3 Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН 

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

5 Образац  структуре трошкова   

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

6 Образац изјаве о независној понуди 

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

8  Образац Списак најважнијих пружених услуга - Референтна листа и  образац   

Потврде 

9  Модел уговора 

10 декларацију понуђеног добра за тражене ставке, у делу 2) конкурсне 

документације 

 

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде, печатиран и потписан 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75.   ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75.   ЗЈН за подизвођача 

5 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН за понуђача 

6 Доакзи о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН за подизвођача 

7 Образац изјаве на основу члана 75. Став 2. ЗЈН  за понуђача 

8 Образац структуре трошкова  

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи 

њихови надокнаду 

9 Образац изјаве о независној понуди 

10 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

11 Модел уговора 

12 Образац Списак најважнијих пружених услуга – Референтна листа и  образац   

Потврде 

13 декларацију понуђеног добра за тражене ставке, у делу 2) конкурсне 

документације 

 

 

3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде, печатиран и потписан 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача    

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75.   ЗЈН за понуђача – члана 

групе понуђача – носиоца посла 

5 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75.   ЗЈН за чланове групе 

понуђача – члан групе понуђача 

6 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН за понуђача – члана 

групе понуђача – носиоца посла 

7 Докази о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН за   чланове групе 

понуђача – члана групе понуђача 

8 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  за понуђача члана групе 

понуђача – носиоца посла 

9 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  за понуђача члана групе 

понуђача 

10 Образац структуре трошкова   

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи 

њихови надокнаду 
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11 Образац изјаве о независној понуди  

12 Модел уговора 

13 Образац Списак најважнијих пружених услуга - Референтна листа и  образац   

Потврде 

14 понуђеног добра 

 

2б)начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно 

података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што 

понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне 

документације. Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених 

образаца и изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и 

печатом понуђача. 

 

  3)обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за 

једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде 

поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија: 

Ова набавка није обликована по партијама. 

 

4)обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, 

уколико је подношење такве понуде дозвољено: 

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве 

понуде није дозвољено. 

 

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

Закона: 

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

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив  понуде треба доставити на адресу Наручиоца: 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ 21410 Футог, ул. 

Царице Милице 2.,   путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном 

назнаком: 

 «ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН МВ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ – НЕ ОТВАРАТИ ИЛИ 

«ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН МВ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ – НЕ ОТВАРАТИ ИЛИ 

«ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН МВ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ – НЕ ОТВАРАТИ ИЛИ  

«ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН МВ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАЈСТОРЕ– НЕ 

ОТВАРАТИ  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају 

да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој 

понуди. 

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

своју понуду. 

 

6)обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 

учествује у више заједничких понуда: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду групе понуђача, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из 

претходног става ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН). 
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7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој 

понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила 

поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 

директно подизвођачу: 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 

као и да навде део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Сваки подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН подизвођач испуњава на исти начин као 

и понуђач. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

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

обзира на број подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 

уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том 

случају Наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и 

уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која 

се извршава преко тог подизвођача, у ком случају је наручилац дужан  да омогући 

добављачу да приговори ако потраживање није доспело.У том смислу потребно је да 

се подизвођач  обрати Наручиоцу писменим захтевом , а Наручилац ће у року од 3 

дана од дана пријема захтева упутити допис понуђачу да се у даљем року од 3 дана 

писмено изјасни да ли је приговор потраживања доспео и да евентуално да 

приговор.Након одговора понуђача Наручилац ће донети одговарајућу одлуку.Ова 

правила поступања не утичу на одговорност добављача. 

 

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке: 

Понуду може поднети група понуђача.  

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

75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови 

групе понуђача испуњавају заједно. 

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на 

извршење јавне набавке (Споразум о заједничком извршењу  јавне набавке ), а који 

обавезно садржи податке о: 

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

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

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

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

Споразумом се уређују и питање ко потписује обрасце из Конкрсне 

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

или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари.  

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне 

квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

  

9) захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног 

рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост 

понуде: 

 9)1) Начин плаћања и услови плаћања: вирмански, на рачун понуђача,а на 

основу исправно испостављеног   рачуна уз прилагање документа којим се потврђује 

да су добра испоручена. 

9)2) Рок плаћања: 45 дана од дана пријема фактуре 

  9)4) Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:  

 Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима:  

-уколико понуђач понуди гарантни рок који је краћи од  захтеваног  

-уколико понуђач понуди дужи рок испоруке од захтеваног 

 -уколико понуђач захтева аванс 

 -уколико не достави потписану и оверену Изјаву о независној понуди. 

   

 

 10) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди: 

10)1) Валута:Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

 10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

   Цене  у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. 

   Понуђач је дужан да у понуди назначи ( по јединици мере и количини) 

јединичне цене без пдв, као и укупну цену без пдв, стопу пдв, укупну цену са пдв,на 

начин назначен у Обрасцу понуде и Табеларном делу понуде. 

   Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или 

без ПДВ, сматраће се  да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

11) подаци о државном органу или организацији, односно органу или 

служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 

животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, а који су 

везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код 

којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. Министарство финансија Кнеза Милоша 20 11000 Београд Србија 

www.mfin.gov.rs  Пореска управа Централа Саве Машковића, 3-5 11000 Београд 

Србија www.poreskauprava.gov.rs  

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Агенција за заштиту животне средине Руже Јовановића 27а 11160 Београд, 

Република Србија www.sepa.gov.rs,  Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине 11000 Београд, Немањина 22-26 www.mpzzs.gov.rs   

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.Министарствo за 

http://www.mfin.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
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рад, запошљавање, борачка и социјална питања 11000 Београд, Немањина 22-26. 

www.minrzs.gov.rs    

 

12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 

  

а) средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе ( предаје понуђач 

коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора) 

Врста:бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 

копијом захтева за регистрацију менице  као гаранција за обезбеђење извршења 

уговорне обавезе. 

Менично овлашћење се даје на Обрасцу меничног овлашћења из Конкурсне 

документације.   

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у 

складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница 

и овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011), а као доказ  понуђач уз меницу 

доставља копију захтева за регистрацију менице (са серијским бројем менице, 

основом издавања-гаранција за квалитетно обављен посао), овереног од своје 

пословне банке.  

Садржина: 

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 

садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио 

Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и 

печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих 

података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), 

предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 

10% од укупне вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока 

важности –  ____ дана дужи од дана  истека рока за коначно извршење посла. 

Начин подношења: у тренутку закључења уговора. 

Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв. 

Рок: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

 

13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу 

заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче:  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља 

на располагање. 

  

14) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену 

да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 

20. Закона: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана 

пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном 

назнаком «Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку добара –материјал за мајсторе, (ЈН ДМВРП I/7-2016) може се 

упутити наручиоцу: 

писаним путем,на мејл poljosko.racun@eunet.rs, односно путем поште или непосредно 

преко писарнице на адресу наручиоца ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ 

УЧЕНИКА ФУТОГ 21410 Футог, ул. Царице Милице 2. 

  

КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРИЈАТА, РАДНО ВРЕМЕ ОД 7,00 ДО 14,00 ЧАСОВА. 

или 

 путем електронске поште, на емаил: poljosko.racun@eunet.rs  

-електронска пошта се прима од 7 до 14 часова, радним даном.Електронска 

пошта која је приспела на mail сервер у другом временском периоду биће 

примљена и заведена наредног радног дана. 

http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:poljosko.racun@eunet.rs
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-није прихватљиво слање елетроснке поште на друге e mail адресе осим горе 

наведене. 

 

или 

 путем факса, на број 021/893-900 

-факс и мејл је расположив за пријем од 7 до 14 часова, радним даном.Факс, 

мејл који је приспео у другом временском периоду биће завден наредног 

радног дана. 

-није прихватљиво слање факса и мејла на друге бројеве и адресе осим горе 

наведених. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 

20. ЗЈН – Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 

јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 

факсом.  

Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не 

ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени 

овим законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и 

података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања 

понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување 

документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и 

архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове 

техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да 

користе производе информационих технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 

или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 

достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 

тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ 

да је извршено достављање. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

 

15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна 

објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача: 

После отварања понуда Наручилац може, приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

изршити контролу (увид)  код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац је 

понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву односно омогући Наручиоцу 

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

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 

промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 

одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе 

поступка јавне набавке. 



Page 127 of 133 
 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 

понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних 

обавеза уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је 

понуђач добио негативну референцу, а његова вредност не може бити већа 

од 15% од понуђене цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци 

одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који 

је понуђач добио негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних 

обавеза. 

Понуђач је у обавези да, у тренутку закључења уговора, достави додатно 

обезбеђење испуњења уговорних обавеза – бланко соло меницу,безусловну, плативу 

на први позив, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и 

депо картоном, у вредности од 10% од укупне вредности уговора без пдв, са роком 

важности који је 30 дана дужи од истека рока за извршење уговора. 

Ако за време трајања Уговора се промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност средства обезбеђења мопра да се продужи. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора. 

 

  17) елементе уговора о којима ће се преговарати и начин 

преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка: /. 

 

18) врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на 

основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно 

изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат 

критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања 

понуда: 

 Критеријум за доделу уговора за јавну набавку добара –материјал за мајсторе, 

је «најнижа понуђена цена».  

 

19) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким 

бројем пондера или истом понуђеном ценом: 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

Наручилац ће извршити доделу уговора на основу тога што ће  предност имати 

понуђач који понуди краћи рок извршења предметне јавне набавке. 

  

20) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и 

oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих 

лицa снoси пoнуђaч: 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач, сходно члану 74. став 2. 

ЗЈН. 

 

21) обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту 

права са упутством о упалти таксе из члана 156. Закона: 

21)1) рокови и начин подношења захтева за заштиту права   

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

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

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

подношење понуда или конкурсне документације ( у поступку јавне набавке мале 

вредности) сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 

три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том 

случају долази до застоја рока за подношење понуда. 

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

подношење захтева за заштиту права у поступку јавен набавке мале вредности је пет 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца.. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН. 

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

поступка. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3.   члана 149. 

ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

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

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

права. 

22)2) Садржина захтева за заштиту права 

Члан 151. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 

1. овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.* 

Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.* 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у 

року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док 

копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.* 

*Службени гласник РС, број 68/2015 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на број рачуна Буџета 

Републике Србије, наведен у подтачки 21)2) ове тачке,  уплати таксу у износу:   

 

21)3) Упутсво о уплати таксе из члана 156. Закона 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу од:* 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 

поступку без објављивања позива за 

подношење понуда;* 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 

и ако процењена вредност није већа од 

120.000.000 динара;* 
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3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 

и ако је процењена вредност већа од 

120.000.000 динара;* 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако процењена вредност није већа од 

120.000.000 динара;* 

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако збир процењених вредности свих 

оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка 

обликована по партијама;* 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор, ако се захтев за 

заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 

120.000.000 динара;* 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 

односно понуђене цене понуђача којима су 

додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 

динара.* 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 

заштиту права на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права 

мора наручиоцу на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 

одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или 

ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 

Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту 

права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 

извршни наслов. 

 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 И 

68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, 

између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

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

се:  

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 

156. ЗЈН која садржи следеће: 

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

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

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

     средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 

     може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

     достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

      тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.     

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

(4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

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

      подноси захтев за заштиту права; 

(7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 

      Се подноси захтев за заштиту права 

(8)  корисник: буџет Републике Србије; 
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(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

(10)  потпис овлашћеног лица банке; 

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

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева 

за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;  

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

за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 

права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

 

22) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од 

истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, 

односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити 

закључен уговор о јавној набавци: 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о 

додели уговора  и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или 

је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 

закључити уговор о јавној набавци  ако је поднета само једна понуда. 

Наручилац 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 наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише 

уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 

какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.Ако је 

у том случају  због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 

најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 

одлуку о додели уговора. 
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 9) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ 

1. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

2. СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

3. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА/ОВЛАШЋЕЊА 

 
 

1. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ   

Назив референтног 

наручиоца/купца: 

 

 

Седиште: 
Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

Место и датум издавања потврде:  

Лице за контакт и број телефона:  

 
 

 На основу члана 76. Став 2. И члана 77. Став 2. Тачка 2) подтачка (1) 

(«Службени гласник РС», бр.124/12, 14/15 и 68/15) наручилац/купац издаје  

 

ПОТВРДУ 

да је извођач/добављач 

 

___________________________________________________________  
 (назив и седиште  извођача/добављача) 

 

у претходих три године –2013., 2014. И 2015. Година, наручиоцу/купцу испоручио 

материјал за мајсторе и то: 

 

2013.  

2014.  

2015.  

УКУПНО ЗА 3 ГОДИНЕ:  

 

Потврда се издаје на захтев добављача ___________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара –материјал за мајсторе,  

ред. Бр. ЈН ДМВрп I/7-2016  и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

 

м.п.              Законски заступник 

                     ___________________________ 

                          (потпис законског заступника 

                          референтног наручиоца/купца) 
НАПОМЕНА: 

Образац потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце/купца наведене у Обрасцу 
списак најважнијих пружених услуга.  

Потврде морају бити у оригиналу, у супротном неће бити узете у обзир приликом разматрања 
понуде. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 
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2.  ОБРАЗАЦ НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

 ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНе(2013., 2014. И 2015. ГОДИНА) 

 

 

 

2013. ГОДИНА 

Ред. 
Бр. 

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 
ВРЕДНОСТ У 
ДИНАРИМА 

1.    

2.    

 

2014. ГОДИНА 

Ред. 
Бр. 

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 
ВРЕДНОСТ У 
ДИНАРИМА 

1.    

2.    

 

2015. ГОДИНА 

Ред. 
Бр. 

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И  

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 
ВРЕДНОСТ У 
ДИНАРИМА 

1.    

2.    

 
 

Место и датум: ___________________ 

 

                
                                                           м.п.  ______________________ 

                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: У случају више референци, образац треба фотокопирати. Свака референтна набавка 
мора бити документована потврдом наручиоца/купца на обрасцу потврде која је дата у 
конкурсној документацији. 
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3. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА/ОВЛАШЋЕЊА 

 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ 

бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна 

повеља)  

менични дужник предаје 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА   ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.____________ 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –

ПРАВНО ЛИЦЕ: 

 

Седиште и адреса:  

Матични број:  

Порески број:  

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 
 ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ 

Седиште и адреса: 

 
 21410 Футог, Царице Милице 2. 

Матични број:   

Порески број:   

Текући рачун:   

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја: _______ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 

исплату. 

 Меница и менично овлашћење се издају као средство обезбеђења за 

испуњење уговорне обавезе у складу са уговором који је Менични дужник дана 

_____2016. године закључио са Меничним повериоцем на основу поступка јавне 

набавке добара – материјал за мајсторе, у поступку јавне набавке мале вредности, 

ред. бр. ЈН ДМВрп I/7-2016.  

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је _____ дана 

дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 

коју се односи менично овлашћење на износ од _________ 

(словима:______________) што представља 10% без пдв-а од вредности уговора. 

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун 

да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет 

рачуна Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете 

налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног 

недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са 

рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 

Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања 

важења понуде дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених 

за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од 

значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у 

Суботици. 

 

 Датум  издавања                                           М.П. ____________________________    

 овлашћења:                                                             Потпис овлашћеног лица  

 __________________                                                    меничног дужника    


