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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']  
Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]  
Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број M19/20 за 2019. годину су добра – ТЕХНИЧКИ 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАК НАРОДНИ ФРОНТ. Планира се закључење оквирног 
споразума са по једним понуђачем по партији на период од 2 године. 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке  

 Радица Александрић, дипл. економиста и  
 
Е - mail адреса (или број факса):  

 javnenabavke@gakfront.org 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. М19/20 за 2019. годину су добра: технички потрошни 
материјал: електро, браварски, молерски, водоводни и остали технички 
материјал. 
 
ОРН:  

31000000 
Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; 
расвета 

 
2. Партије: Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 
3. Циљ поступка: Закључење оквирног споразума 
 
4. Процењена вредност: 
Партија 1 Електроматеријал, процењена вредност 1.650.000 динара без пдв-а 

Партија 2 Остали технички материјал (материјал за водовод и канализацију, молерски 

материјал, браварски и остали сродни материјали), процењена вредност 1.850.000,00 

динара без пдв-а. 

 
 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

ДОБАРА И СЛ. 
 

 
 
    ПАРТИЈА 1. ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 
 

RB NAZIV JM 
okvirna 
kolicina 

proizvodjac 

A.I KABLOVI       
A.I.1 NHXMH 2x1,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 

215/214 m 
70   

A.I.2 NHXMH 3x1,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

280   

A.I.3 NHXMH 5x1,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

140   

A.I.4 NHXMH 3x2,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

420   

A.I.5 NHXMH 5x2,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

70   

A.I.6 J-H(St)H 2x2x0,6 mm m 140   

A.I.7 Koaksijalni kabal RG 6 m 560   

A.I.8 PP/L-Y 3x2,5 mm2 m 280   

A.I.9 PP/L-Y 3x1,5 mm2 m 280   

A.I.10 PP/L 2x0,75 mm2 m 140   

A.I.11 Kabl telefonski flat 4 licnaste žice 7x0.12mm m 560   

A.I.12 Izolovani Provodnik P 1.5mm2   m 70   

A.I.13 Izolovani Provodnik P 2.5mm2 m 140   

A.I.14 Žica silikonska 1.5mm2 SI/F m 140   

A.I.15 Žica silikonska 2.5 mm2 SI/F m 280   

A.I.16 Žica silikonska 4 mm2 SI/F m 140   

A.I.17 Žica silikonska 6 mm2 SI/F m 70   

A.I.18 Kabel gumeni GG/J 3x 1,5mm2  m 140   

A.I.19 Kabel gumeni GG/J 3x 2,5mm3 m 140   

      0   

A.II KABLOVSKI PRIBOR   0   

A.II.1 Kabal produžni 3m min. sa kontaktom za 
uzemljenje  3 utikač.mesta  10/16A, 250V  kom 

70   

A.II.2 Kabal produžni 5m min. 6utikač.mesta  sa 
prekidačem 10/16A, 250V sa kontaktom za 
uzemljenje  kom 

84   
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A.II.3 Kuplung - Dvopolna prenosna priključnica 
10/16 A, 250 V od termoplasta sa kontaktima 
za uzemljenje JUS N .E0. 501 kom 

14   

A.II.4 Kabal produžni 3m min. 3 utikač.mesta sa 
prekidačem  10/16A, 250V sa kontaktom za 
uzemljenje  kom 

28   

A.II.5 PVC profil – kanalica 15x10x2000  kom 28   

A.II.6 PVC profil – kanalica 16x16x2000 kom 42   

A.II.7 PVC profil – kanalica 20x40x2000  kom 70   

A.II.8 PVC profil – kanalica 40x60x2000 kom 28   

A.II.9 Medjugajtanska jednopolna sklopka 6A/250V kom 28   

A.II.10 Razdelnik za TV 1u/3I komplet sa konektorom 
F, sa razdelnikom Kom 

21   

A.II.11 Priključni pin za tlf. kabal  
kom 280   

A.II.12 Dvopolni utikac 10/16 A, 250 V 
sa kontaktom za uzemljenje                 JUS 
N.E3.552 kom 

84   

A.II.13 Tropolni ugaoni utikac 16 A, 380 V ~ 
sa kontaktom za uzemljenje i nulu   JUS 
N.E3.550 kom 

7   

A.II.14 Poklopac dozne Ф78mm kom 70   

A.II.15 OG razvodna kutija IP 44 80x80 mm kom 70   

A.II.16 Utikač kombinovan sa 3 priključnice sa 
kontaktom za uzemljenje (T - razvodnik) max 
3600W  16A 250V~ kom 

14   

A.II.17 Telefonski nastavak razdelnik utikač konektor 
mikroutikač RJ11 ŽENSKO ŽENSKO ŽENSKI kom 

28   

A.II.18 Telefonska samolepiva utičnica 2 x 6/4 kom 28   

      0   
B.I SVETILJKE    0   

B.I.1 Armatura keramicka za okruglu kuglu nivo 
proizvoda Elektroporcelan kom. 

14   

B.I.2 Kugla Staklena fi 150 mm kom. 14   

B.I.3 LED PANEL 595X595 45W 240V 4200K 
UGRADNI kom 

70   

B.I.4 LED PANEL 625X625 45W 240V 4200K 
UGRADNI kom 

42   

B.I.5 LED PANEL 1200X300 45W 240V 4200K 
NADGRADNI kom 

14   

B.I.6 LED PANEL 600X600 45W 240V 4200K 
NADGRADNI kom 

14   

B.I.7 LED PANEL 200X200 18W 240V 4000K 
UGRADNI kom 

14   

B.I.8 LED PANEL 225X225 18W 240V4000K  
NADGRADNI kom 

70   

B.I.10 LED PANEL Fi225 18W 240V4000K  
NADGRADNI kom 

42   

B.I.11 LED svetiljka U/Z L0480-30/30W/4200K BB 
Link ili sl. kom 

6   

B.I.12 LED svetiljka U/Z L0460-20/20W/4200K BB kom 8   
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Link ili sl. 
B.I.13 LED svetiljka U/Z L6740 SN/10W/4200K BB 

Link ili sl. kom 
6   

B.I.14 Led T5 KL-T5-0.6M/8W/3000-4200K BB Link 
ili sl. kom 

28   

B.I.15 Led T5 KL-T5-0.9M/12W/6500K BB Link ili sl. kom 6   
B.I.16 LED panik lampa 30 smd BB Link ili sl. kom 14   

      0   
B.II REZERVNI PRIBOR ZA SVETILJKE   0   

B.II.1 Sijalice E 14 reflektorske 40W NR50– osram, 
philips sl. kom. 

140   

B.II.2 Reflektorske sijalice E 27 40w   NR80 kom. 70   

B.II.3 Sijalica Twist Line 50W 240 V GU10 50° kom. 210   

B.II.4 Fluo cev 18W 3000°K fi 28 Osram, GE ili sl. kom. 840   

B.II.5 Fluo cev 18W 4000°K fi 28 Osram, GE ili sl. kom. 280   

B.II.6 Fluo cev 36W 4000°K fi 28 Osram, GE ili sl. kom. 140   

B.II.7 Fluo cev 8W 4000°K Osram, GE ili sl. kom. 14   

B.II.8 Starter za neonske cevi S-10 4-65w(philips) kom. 140   

B.II.9 Starter za neonske cevi S-2 4-22w (philips) kom. 280   

B.II.10 Nosač fluo cevi sa mestom za starter fcos kom. 7   

B.II.11 Nosač fluo cevi bez mesta za starter fco kom. 7   

B.II.12 Germicidna cev TUV 30W G30T8 Philips kom. 140   

B.II.13 Sijalica E-27 60,75 i 100W 240V A55 Osram, 
GE ili sl. kom. 

1400   

B.II.14 Sijalice E 14 20-40W 240V B35 Osram, GE ili 
sl.sveća kom. 

70   

B.II.15 D2 manja (16W) 2D cev fluo 16w 3000°K kom 6   

B.II.16 D2 veća (28W) 2D cev fluo 28w 3000°K kom 6   

B.II.17 Porcelansko grlo E14      kom 14   

B.II.18 Porcelansko grlo E27 kom 28   

B.II.19 Sijalica za frižider e-14 15W kom 14   

B.II.20 Halogena sialica štapasta 200W R7S kom 14   

B.II.21 SIJALICA KOMPAKT G24Q2 18W/840 DE/4 GE 
12870 kom 

34   

B.II.22 SIJALICA KOMPAKT PL-C 2P 13W/840  kom 34   

B.II.23 SIJALICA KOMPAKT PL-C 2P 18W/840  kom 34   

B.II.24 SIJALICA KOMPAKT PL-C 2P 26W/840  kom 34   

      0   
C.  PREKOSTRUJNI ZAŠTITNI ELEMENTI   0   

C.1 Automatski osigurač  C32 -63A                                                   
– klasa ABB32/40/50/63 10 Kv 1TE kom 

13   

C.2 Automatski osigurač  B6 – 25A                                
– klasa ABB 6/10/16/20/25  6kA 1TE kom 

28   

C.3 Automatski osigurač  C6 – 25A                                
– klasa ABB 6/10/16/20/25  6kA 1TE kom 

17   

C.4 Osigurač D02 32 – 35A – patron    35A kom 56   

C.5 Osigurač D02 6 -25A – patron   6-25A kom 700   
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C.6 Bimetal  - 10A Iskra kom 3   

C.7 KONTAKTOR K16 250 V SL.ISKRA kom 3   

C.8 Bimetal 0.6 – 1A TRB R.končar      trm kom 1   

C.9 Bimetal 1 – 4A Iskra kom 1   

C.10 Staklasti osigurači 1,6A Kom 70   

      0   
D. BATERIJSKI ULOŠCI   0   

D.1 Baterijski ulošci  9V alkalni                                                                
– varta ili odgovarajuće kom 

7   

D.2 Baterijski ulošci 1,5 V LR 03/AAA- alkaline                  
- varta ili odgovarajuće kom 

840   

D.3 Baterijski ulošci 1,5 V LR 06/AA- alkaline                  
- varta ili odgovarajuće kom 

560   

D.4 Baterijski ulošci 1,5 V LR -14/C alkalne                  
- varta ili odgovarajuće kom 

280   

D.5 Punjivi baterijski ulošci 1,5 V LR 03/AAA- Ni-
MH - varta ili odgovarajuće set četri komada kom 

28   

D.6 Punjivi baterijski ulošci 1,5 V LR 06/AA- Ni-
MH - varta ili odgovarajuće set četri komada kom 

1   

D.7 Gel akumulator 12V 9Ah kom 34   

D.8 Gel akumulator 6V 4,5Ah kom 17   

D.9 Gel akumulator 6V 7Ah kom 17   

D.10 Baterijsk 9V 300mA punjiva                                                      
– varta ili odgovarajuće kom 

4   

      0   

E. TERMIČKI ELEMENTI   0   

E.1 Ringla Ф80 “S” Kom 1   

E.2 Prekidač za kvarcnu grejalicu 0 – 1 kom 7   

E.3 Prekidač za šporet 6+0 kom 14   

E.4 Grejač za kvarcnu grejalicu 500 W kom 4   
E.5 Grejač za kvarcnu grejalicu 800 W kom 7   
E.6 Grejač za šporet 2500W (CG-2500 W IGO UZI)) kom 21   
E.7 Gereta – utikač za rešo keramički   natikač kom 4   
E.8 Ringla  za šporet Ф 145 (1000W)   kom 8   
E.9 Ringla  za šporet Ф 180 (1500W)  kom 11   

E.10 Tinjalica za šporet okrugla  Kom  14   
E.11 Tajmer mehanički Kom 3   
E.12 Termostat sa pred prekidačem- 324 step. 

celzijusa kom 
3 

  
E.13 Ringla 300x300 mm 3 kW kom 3   
E.14 Prekidac ind. sporeta 32A EGO kom 3   

      0   
F. APARATI   0   

F.1 Aparat telefonski KXTS-500 Panasonic kom 14   
F.2 Panasonic bezični telefon KX-TG1611FXC  sa 

osvetljenim displejem Povrsina otporna na 
otiske prstiju Identifikacija poziva. Ili.sl. kom 

28 
  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/20  8/ 64 

  

 

F.3 Ventilator ugradni Ф 100mm Kom 14   
F.4 Ventilator za kupatilo 120mm 220V 20W kom 14   

      0   
G. PREKIDAČI I PRIKLJUČNICE   0   

G.1 OG Sklopka jednopolna za na zid IP 55 10AX 
250V~ kom 

28 
  

G.2 OG Sklopka serijska za na zid IP 55 10AX 
250V~ kom 

14 
  

G.3 OG Taster sklopka za zvono za na zid 55 10AX 
250V~ kom 

7 
  

G.4 OG Priključnica dvopolna za na zid - plastična 
IP55 16A 250V~ kom 

28 
  

G.5 OG Šuko utičnica -3f IP44 kom 7   
G.6 Priključnica telefonska OG Kom  7   
G.7 Prekidač jednopolni u zid 3011L kom 42   
G.8 Kombinovana telefonska utičnica kom 7   
G.9 Prekidač kip sa tinjalicom (deo u zidu 

keramicki)*16A 250V~ Kom 
7 

  
G.10 Montažna kutija 2M kom. 28   
G.11 Montažna kutija za  zid petostruka kom. 7   
G.12 Montažna kutija za puni zid sedmostruka kom. 4   
G.13 Prirubnica dvostruka sa stegačima za puni zid 

2M kom. 
28 

  
G.14 Prirubnica petostruka kom. 7   
G.15 Prirubnica sedmostruka kom. 4   
G.16 Maska dvostruka kom. 28   
G.17 Maska petostruka kom. 7   
G.18 Maska sedmostruka kom. 4   
G.19 Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa 

plastičnim jezgrom 2M kom. 
42 

  
G.20 Priključnica dvopolna 10A/250V~ sa 

plastičnim jezgrom 1M kom. 
28 

  
G.21 Priključnica komunikacijska sa ELine 

modulom RJ45 Cat 6 STP kom. 
14 

  
G.22 Sklopka jednopolna 10AX/250V~ kom. 28   
G.23 Priključnica dvopolna "Šuko" za na zid - 

keramička 16A 250V~ kom. 
56 

  
      0   

H. OSTALO   0   
H.1 Ispitivač struje – glinerica Ø3.5 x190mm kom 14   
H.2 Izolir traka PVC Tesa (CRNA I SIVA)     L-10met kom 70   
H.3 Tiplovi razni φ10 sa šrafom kom 420   
H.4 Tiplovi razni φ12 sa šrafom kom 280   
H.5 Tiplovi razni   φ6 sa šrafom kom 280   
H.6 Tiplovi razni   φ8 sa šrafom kom 420   
H.7 Pasta za lemljenje kom 1   
H.8 Nož za lepenku 18 mm + 3 nožića,skalpel kom 4   
H.9 Redna klema tabla 12 polja 2,5mm2 kom 14   

H.10 Redna klema tabla 12 polja 4mm2 kom 14   
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H.11 Redna klema tabla 12 polja 6mm2 Bakelit kom 7   
H.12 Redna klema tabla 12 polja 10mm2 Bakelit kom 7   
H.13 Nož za blankiranje JOKARI kom 4   
H.14 Produženi nastavak PH2x150mm za šafilicu kom 7   
H.15 Izolovane hilzne 1,5 mm2 100 kom. kom 1   
H.16 Izolovane hilzne 2,5 mm2 100 kom. kom 1   
H.17 Izolovane papučice ok. M5 1,5-2,5mm2 100 

kom kom 
1 

  
H.18 Viljušk neizol. Kab. Papuč. 4-6 mm2 100 kom kom 1   
H.19 Kablovske vezice 7,6x400 mm 100 kom kom 1   
H.20 Kablovske vezice 3,5x200 mm 100 kom kom 1   
H.21 SAMOUREZUJUĆI ŠRAF SA RAVNOM GLAVOM 

NSAM 4,2X19MM - DIN 7504N 200 kom. kom 
1 

  
H.22 SAMOUREZUJUĆI ŠRAF SA RAVNOM GLAVOM 

NSAM 4,2X13MM - DIN 7504N 200 kom. kom 
1 

  
H.23 ELASTIČNA PODLOŠKA PE M10 - JUS 110 / 

DIN 127A 100 kom. kom 
1 

  
H.24 NAZUBLJENA PODLOŠKA PZ M6 - JUS 151 / 

DIN 6797 100 kom. kom 
1 

  
H.25 Punjiva LED baterijska lampa 3W LED Prosto, 

3 W COB LED: 150 lm / 1W LED: 60 lm, Li-Ion 
3.7 V / 800 mAh kom 

14 
  

H.26 Ureznice i burgije set 14 kom Womax kom 3   

 
Напомена: Навођење назива произвођача, робног знака или типа добара у појединим 
деловима овог обрасца праћено је термином ''или одговарајуће'' у складу са чл. 72 Закона о 
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 68/15). Уколико је уместо захтеваног понуђено 
одговарајуће добро, понуђач је обавезан да приложи у понуди доказ којим потврђује да је 
понуђено добро одговарајуће захтеваном. Одговарајући доказ може бити декларација 
произвођача понуђеног добра. 
 
Место:_____________                                                                      Понуђач: 
Датум:_____________                   М.П.                     ______________________                                                       

http://www.alatzasve.rs/nastavci-i-bitovi/465-produzeni-nastavak-ph2x150mm.html
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ПАРТИЈА 2. ОСТАЛИ РАЗНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
А) МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

r.br NAZIV Jm 
 Okvirna 
količina 

 proizvođač 

1 Akrilna osnovna boja za metal  0,75l, 
ZORALUX ili “odgovarajuce”   kom 7   

2 boja za metal i drvo završna-lak boja 
AKRILNA (ZORALUX , COOL ili DUGA)  
0,75l ili “odgovarajuce”  kom 42   

3 disperzija za zidove unutrašnje 15/1 
(JUPOL GOLD) ili “odgovarajuce” kom 70   

4 Disperzija-(Kraft) Easy clean 9L beli 
ULTRA MAT (55001), KRAFT ili 
“odgovarajuce” kom 4   

5 fasakril –Duga (3L) ili “odgovarajuce” kom 7   
6 Flah četka  20 x 15 (Beorol – ekonomik), 

MAKO ALATI ili “odgovarajuce” kom 7   
7 Flah četka  40 x 15 (Beorol – ekonomik), 

MAKO ALATI ili “odgovarajuce” kom 7   
8 Flah četka  60 x 15 (Beorol – ekonomik), 

MAKO ALATI ili “odgovarajuce” kom 7   
9 gips 2/1, ALABASTER ili “odgovarajuce” kom 21   

10 Git za staklo, CHEMAX ili “odgovarajuce” kg 3   
11 Lak za čamce 0,75kg, CHEMAX ili 

“odgovarajuce” kom 4   
12 Lepak neostik-sintelan,tigar 0,85kg 

(Elan) ili “odgovarajuce” kom 4   
13 Lepak za drvo, drvofix  1/1, ELAN ili 

“odgovarajuce” kg 4   
14 masa za gletovanje – (gletol)  25/1 

GRANIT PEŠTAR ili “odgovarajuce” kom 8   
15 Molerska traka širine 3cm MAKO ALATI 

ili “odgovarajuce” kom 42   
16 Molerska traka širine 5cm MAKO ALATI 

ili “odgovarajuce” kom 14   
17 Pištolj za silicon MAKO ALATI ili 

“odgovarajuce”  kom 3   
18 Pluta 5 mm DRVO PROMET ili 

“odgovarajuce”           m 3   
19 Podloga pre krečenja – AQVA DUR 

KRAFT ili “odgovarajuce” L 56   
20 PVC folija za krečenje (4x5) m2 , VOLARI 

ili “odgovarajuce” kom 42   
21 Radijator četka  21/2” x 9mm 

BEOROL,MAKO ALATI  ili “odgovarajuce” kom 8   
22 Akrilni emajl lak za radijatore – 

ZORALUX, DUGA 0.75L ili “odgovarajuce” kom 14   
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23 Razredjivač nitro 1L , CHEMAX ili 
“odgovarajuce”         l 3   

24 Razredjivač uljani 0,9L , CHEMAX ili 
“odgovarajuce”               l 3   

25 Silikon –bizon ili “odgovarajuce”, TKK ili 
“odgovarajuce” kom 14   

26 Silikon transparentni, TKK, BISON ili 
“odgovarajuce” kom 56   

27 Skalpel METALNI sa ulošcima, MAKO 
ALATI ili “odgovarajuce” kom 5   

28 Šmirgl papir za drvo granul.120 
SMIRDEX ili “odgovarajuce” m 7   

29 Šmirgl papir za drvo granul.60, SMIRDEX 
ili “odgovarajuce” m 7   

30 Šmirgl papir za drvo granul.80, SMIRDEX 
ili “odgovarajuce” m 7   

31 Šmirgl papir za metal granul.200, 
SMIRDEX ili “odgovarajuce”  kom 6   

32 Šmirgl papir za metal granul.400, 
SMIRDEX ili “odgovarajuce” kom 6   

33 Toner Max Fas 0.75L, JUB ili 
“odgovarajuce” kom 14   

34 Traka za VINAS plocice (ugaona), 
SINTELON ili “odgovarajuce” m 252   

35 Uložak valjka 10cm : končani, MAKO 
ALATI ili “odgovarajuce” kom 70   

36 Uložak valjka 20cm : končani, MAKO 
ALATI ili “odgovarajuce” kom 28   

37 Valjak  sa drškom (mimont profi) uložak 
mikrofiber 25cm, mikrfiber dužina niti: 
12mm, g/m2 min.750, MAKO ALATI ili 
“odgovarajuce” kom 1   

38 Vaserdiht    0,75/1, VASERDIHT ili 
“odgovarajuce” kom 1   

39 Rešetka za valjak – (cediljka) metalna, 
MAKO ALATI ili “odgovarajuce”  Kom 14   

40 Ploča armstrong board atlas spušten 
plafon 12,5 mm, BOHOR ili 
“odgovarajuce” m2 140   

41 Stirodur (2cm), AUSTROTERM ili 
“odgovarajuce” m2 42   

42 Teleskop 2m, MAKO ALATI ili 
“odgovarajuce” Kom 1   

43 Teleskop 3m, MAKO ALATI ili 
“odgovarajuce” Kom 1   

44 Špakle od 100 veličine, PROHROMSKE 
SA PVC DRŠKOM Kom 3   

45 Špakle od 60 veličine, PROHROMSKE SA 
PVC DRŠKOM Kom 6   

46 Špakle od 20 veličine, PROHROMSKE SA 
PVC DRŠKOM Kom 6   
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47 Automat sa gurtnom 6m za roletne 
168X23 mm, HRAM ili “odgovarajuce” Kom 28   

48 Držač šmirgle gumeni 65x120 mm, 
MAKO ALATI ili “odgovarajuce” Kom 3   

49 Antikorozivna boja 1 L, za metal Kom 3   
50 Boja za tekstil - TEXilak C.T.P – 

 CRNA od 1 KG Kom 8   
51 Boja bela u spreju 400 ml, PENTICO ili 

“odgovarajuce” Kom 3   
52 Lepak za pločice, HENKEL, CERESIT 

CM11 5kg ili “odgovarajuce” Kom 6   
53 PACOLIT LAK OSN. je prajmer za lak  1L, 

PACOM ili “odgovarajuce” Kom 1   
54 PACOLIT LAK 1K (SJAJNI, POLUSJAJNI ili 

MAT) jednokomponentni lak 1L, PACOM 
ili “odgovarajuce”  Kom 3   

55 
Prajmer za akrilnu boju 1 l  

Kom 8   
56 CERESIT CE40 vodoodbojna FUG MASA 

2kg boja, HENKEL ili “odgovarajuce” Kom 7   
57 KIT ZA DRVO AKRILNI 400GR, BODY ili 

“odgovarajuce” Kom 28   
 
Б) МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

r.br 

NAZIV JM 
okvirna 
kolicina 

proizvodjac 

1 Baterija srčasta za lavabo jednoručna 
(PERLA) rosan, MINOTI, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 28   

2 Baterija šankerska jednoručna  sa tušem 
rosan, MINOTI, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 3   

3 Baterija za kuhinjski bojler jednoručna   
rosan, MINOTI, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 3   

4 Baterija za tuš jednoručna PERLA, 
MINOTI, MARBOMIL ili “odgovarajuce”   kom 28   

5 Baterija zidna jednoručna ROSAN, 
MINOTI, MARBOMIL ili “odgovarajuce”  kom 21   

6 Cev kanalizac PVC 50x250, PEŠATAN ili 
“odgovarajuce” kom 11   

7 Cev kanalizac PVC Ф 110x1000, 
PEŠATAN ili “odgovarajuce” kom 6   

8 Cev kanalizac PVC fi 75x2000, PEŠATAN 
ili “odgovarajuce” kom 3   

9 Cev kanalizac PVC fi 75x500, PEŠATAN 
ili “odgovarajuce” kom 3   

10 Cev kanalizac PVC Ф 50x500, PEŠATAN 
ili “odgovarajuce” kom 11   

11 Cev kanalizac PVC Ф 50x250, PEŠATAN kom 4   
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ili “odgovarajuce” 

12 Cev PVC 25, PEŠATAN ili “odgovarajuce” MET 6   
13 Crevo za bojler s metalnim plaštom kom 6   
14 Crevo za nastavak 3/8“ za srčastu 

bateriju 350mm sa plaštom, MARBOMIL 
ili “odgovarajuce” kom 56   

15 Crevo za nastavak 3/8“ za srčastu 
bateriju 600mm sa plaštom, MARBOMIL 
ili “odgovarajuce” kom 6   

16 Crevo za tuš sa plaštom hromiranim-
metalnim 1,5m, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 84   

17 Crevo za vodokotlić (3/8''-3/8'');(3/8''-
1/2'');(1/2''-1/2'') 450mm, MARBOMIL 
ili “odgovarajuce” kom 84   

18 Drška-raspršivač za tuš (metalna), 
MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 84   

19 Držač peškira metalni, ROSAN, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 7   

20 Držač rolo toalet ubrusa–metalni 
hromirani, ROSAN, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 28   

21 Držač sapuna žičani, ROSAN, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 42   

22 Držač toalet papira sa poklopcem, 
ROSAN, MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 14   

23 Ek ventil (1/2'' - 3/8'''), ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 42   

24 Grejač bojlera magnohrom sa 
dihtungom komplet sa kontraflansnom I 
cep srafom, SREČKO ili “odgovarajuce” kom 3   

25 Gumice za virble 3/8'' ravna kom 80   
26 Gumice za virble1/2''  ravna kom 200   
27 Guma prelazna fi70 kom 14   
28 Guma prelazna fi50 kom 28   
29 Kanap za vodo kotlić za potezanje kom 100   
30 Kudelja fina, UŽAR ili “odgovarajuce” kg 3   
31 Lavabo 430, KOLO ili “odgovarajuce” kom 7   
32 Lavabo 500, KOLO ili “odgovarajuce” kom 14   
33 Loptasti ventil ½“, KFA ili 

“odgovarajuce” kom 7   
34 Loptasti ventil ¾“, KFA ili 

“odgovarajuce” kom 7   
35 Loptasti ventil 1“,KFA ili “odgovarajuce” kom 7   
36 Luk 45 i 90º Ф 110, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” kom 14   
37 Luk 45 i 90º Ф 75, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” kom 14   
38 Lule za baterije  30cm, MARBOMIL, 

ROSAN ili “odgovarajuce” kom 28   
39 Lule za baterije 20 cm, MARBOMIL, kom 56   
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ROSAN ili “odgovarajuce” 

40 Manzetna novi tip – Ø50/5/4, CONIMEX 
ili “odgovarajuce” kom 70   

41 Manzetna novi tip -  Ø50/1, CONIMEX ili 
“odgovarajuce” kom 70   

45 Manžetna gumena fi75 kom 1   
46 Mehanizam za ugradne kotliće „Viega“ kom 3   
47 Mešač za jedor. Bateriju Ф 35x68 i Ф 

35x38, ROSAN ili ekvivavalent kom 28   
48 Muf dupli fi50, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” kom 1   
49 Muf dupli fi110, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” kom 1   
50 Nastavak etaž baltik za  WC šolju, 

PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 7   
51 Nastavak simplon guma za WC šolju, 

PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 7   
52 Nosac zavese, metalni, ravni, 

EUROPLAST ili “odgovarajuce” kom 7   
53 Nosac zavese, metalni, ugaoni, 

EUROPLAST ili “odgovarajuce” kom 7   
54 Ogledalo, 60x40, BOMACO ili 

“odgovarajuce” kom 17   
55 Ozračna slavinica 3/8“ – leptir, HERC ili 

“odgovarajuce” kom 14   
56 Perlator-mrežica sa spolj.i unutr. 

Navojem, ROSAN ili “odgovarajuce” kom 140   
57 Plovak za vodo kotlić bezšumni- KRUŠIK 

ili “odgovarajuce” kom 42   
58 Prebacivač krstak 1/2"-3/4" kom 7   
59 Prelaz pvc-liv 110 HL, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” kom 4   
60 Prelaz LIV-PVC fi100, PEŠTAN ili kom 4   
61 Prelaz un 25x3/4 , PEŠTAN ili kom 1   
62 Redukcija 75/50, PEŠTAN ili kom 1   
63 Rešetka podna rosfraj15x15cm deblja, 

MEALFLEX ili “odgovarajuce”  kom 28   
64 Revizija fi110 PVC , PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” kom 4   
65 Sifon fleskibilni PVC, NVM UROŠ ili 

“odgovarajuce” kom 140   
66 Sifon metalni (5/4''), ROSAN ili 

“odgovarajuce” kom 1   
67 Slavina jednoručna toaletna (1/2'') sa 

donjim izlivom, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 14   

68 Spojka fi 100, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 1   
69 Slivnik PVC fi50, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” kom 3   
70 Šraf  držač lavaboa – kpt (2/1)   

10÷12X120÷ 150 mm kom 84   
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71 Šraf za WC šolju – kpt (2/1) kom 42   
72 Ploca kontrolna vising for life 1 - hrom 

’’Viega’’ ili “odgovarajuce” kom 7   
73 Teflon traka kom 14   
74 Ventil ½ “ sa točkićem ravni kom 7   
75 Ventil 1“  sa točkićem ravni kom 4   
76 Ventil sigurnosti za bojler  komak kom 3   
77 Virbla 1/2'' komplet sa metalnom 

kapom kom 56   
78 Virbla 3/8'' komplet sa metalnom 

kapom kom 14   
79 Vodokotlić PVC, KRUŠIK ili 

“odgovarajuce” kom 14   
80 WC daska Ines (PVC) 3 mm debljine, 

NVM UROŠ ili “odgovarajuce” kom 112   
81 Wc daska, mediapan, NVM UROŠ ili 

“odgovarajuce” kom 7   
82 Wc šolja – simplon  ines, KOLO ili 

“odgovarajuce” kom 14   
83 Zavesa za kupatilo 180x200 sa alkama, 

EUROPLASZ ili “odgovarajuce” kom 28   
84 Zvono za vodokotlić metalni, KRUŠIK ili 

“odgovarajuce” kom 7   
85 Zvono za vodokotlić plastični krušik kom 42   
86 Lavabo “580” sa rupom “A” klasa, 

KRUŠIK ili “odgovarajuce” Kom 4   
87 Prekidač vodokotlića (krušik) komplet 

sa polugom, KRUŠIK ili “odgovarajuce” Kom 56   
88 Koleno pocinkovano br.1-1, KFA, Titan 

ili “odgovarajuce” Kom 3   
89 Holender – 1 “ sa konusom, KFA, Titan ili 

“odgovarajuce” Kom 1   
90 Holender – 1” ravni sa dihtungom, KFA, 

Titan ili “odgovarajuce”  Kom 1   
91 Klizna spojka – 1”, KFA, Titan ili 

“odgovarajuce” Kom 1   
92 Podna guma za wc šolju, NVM UROŠ ili 

“odgovarajuce” Kom 14   
93 Redukcija Ф160/110, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” Kom 1   
94 Dupli muf Ф160, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” Kom 1   
95 Cev (pvc) Ф160/3000, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” Kom 1   
96 Cev (pvc) Ф160/2000, PEŠTAN ili 

“odgovarajuce” Kom 1   
97 Ručica jed. Baterije KRATKE, ROSAN ili 

“odgovarajuce” Kom 14   
98 Ručica jed. Baterije KING, ROSAN ili 

“odgovarajuce” Kom 14   
99 Virbla ventila ½” sa S/N, ROSAN ili Kom 28   
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“odgovarajuce” 

100 Virbla ventila ¾” sa S/N, ROSAN ili 
“odgovarajuce” Kom 3   

101 Laneni firnajz, DUGA ili “odgovarajuce” l 3   
102 Dihtung platno 3 mm2, REKORD ili 

“odgovarajuce” m2 1   
103 Vaserdiht 1l, VASERDIHT ili 

“odgovarajuce” kom 1   
104 BISON - MONTAGEKIT / GRAÐEVINSKI 

LEPAK  - KARTUŠA 310 ml, BISON ili 
“odgovarajuce” kom 14   

105 Čep pocinkovani 1/2", TITAN ili 
“odgovarajuce” kom 42   

106 Čep pocinkovani 3/4", TITAN ili 
“odgovarajuce” kom 28   

107 Dihtung gume 3/4" za baterije, NVM 
UROŠ ili “odgovarajuce” kom 140   

108 Dihtung za zvono za vodokotlić plastični, 
NVM UROŠ, KRUŠIK ili “odgovarajuce” kom 42   

109 Hromiran Produzetak 1/2col 10mm, 
ROSAN ili “odgovarajuce” kom 14   

110 Hromiran Produzetak 1/2col 20mm, 
ROSAN ili “odgovarajuce” kom 14   

111 Hromiran Produzetak 1/2col 30mm, 
ROSAN ili “odgovarajuce” kom 14   

112 EK VENTILI RAZVODNI VENTIL ½, 
ROSAN ili “odgovarajuce” kom 21   

113 ISPIRNA CEV ZA VODOKOTLIĆ 
METALPLASTNVM UROŠ, METALPLAST 
ili “odgovarajuce” kom 42   

114 Crevo dovodno za Veš mašinu, NVM 
UROŠ ili “odgovarajuce” kom 3   

115 Čep za vodu 1 ", TITAN ili 
“odgovarajuce” kom 3   

116 Čep za vodu 3/4 ", TITAN ili 
“odgovarajuce” kom 3   

117 Holender  1/2 ", TITAN ili 
“odgovarajuce” kom 3   

118 Muf 1 ", TITAN ili “odgovarajuce”  kom 7   
119 Muf 3/4 ", TITAN ili “odgovarajuce” kom 7   
120 Muf 1/2 ", TITAN ili “odgovarajuce” kom 7   
121 Dupli nipli 3/8", TITAN ili 

“odgovarajuce”  kom 28   
122 Dupli nipli 3/4", TITAN ili 

“odgovarajuce” kom 14   
123 Dupli nipli 1/2", TITAN ili 

“odgovarajuce” kom 42   
124 Dupli nipli 1", TITAN ili “odgovarajuce” kom 7   
125 Poluga vodokotlića za krušik, NVM 

UROŠ ili “odgovarajuce” kom 28   
126 Priključak za baštensko crevo 1/2", kom 28   
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METALPLAST ili “odgovarajuce” 

127 Pileta za umivaonik 5/4",BRNO ili 
“odgovarajuce” kom 7   

128 Čep za lavabo fi 50, BRNO ili 
“odgovarajuce” kom 14   

129 Čep za kanalizacijone cevi fi 50, PEŠTAN 
ili “odgovarajuce” kom 28   

130 Čep za kanalizacijone cevi fi 75, PEŠTAN 
ili “odgovarajuce” kom 14   

131 Čep za kanalizacijone cevi fi 100, 
PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 14   

132 Nadgradnja ventila sa kapom metalna 
kapa i rozetna 1/2", ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 70   

133 Redukcija 1/2" na 3/8 ", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

134 Ekspres spojke 1/2", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 14   

135 Ekspres spojke 3/4", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

136 Ekspres spojke 1", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

137 Ekspres spojke 5/4", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

138 Ekspres spojke 6/4", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

139 Ekspres spojke 2", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

140 Ekspres spojke 2,5", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

141 Ekspres spojke 3", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

142 Virbla 1/2'', ROSAN ili “odgovarajuce”  kom 7   
143 Virbla 3/4'' , ROSAN ili “odgovarajuce” kom 7   
144 Virbla 1'' , ROSAN ili “odgovarajuce” kom 7   
145 Teštih 1/2" pocinkovani, TITAN ili 

“odgovarajuce” kom 3   
146 Teštih 3/4" pocinkovani, TITAN ili 

“odgovarajuce” kom 3   
147 Teštih 1" pocinkovani, TITAN ili 

“odgovarajuce” kom 3   
148 Šelna ½; 3/41;METALFLEX ili 

“odgovarajuce”  kom 70   
149 Sikaflex® Crystal Clear Potpuno 

providno višenamensko sredstvo za 
zaptivanje i lepljenje 290 ml, SIKA ili 
“odgovarajuce” kom 7   

150 SIKA AnchorFix-1 300 ml PU masa za 
ankerisaje, SIKA ili “odgovarajuce” kom 3   

151 PVC VENTILACIONA REŠETKA Ø100 -
110mm – BELA, TEXO ili “odgovarajuce” kom 28   
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152 Slivnik 50 H suvi - MTX *03.12, 
METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 7   

153 Slivnik 50 H suvi sa resetkom - MTX 
*11.07., METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 7   

154 

Rust-Oleum Tub&Tile dvokomponentni 
epoksi akrilni set je premaz za kade, 
PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 3  

155 

Vakum guma za odgušivanje sa ručicom kom 6  
 
В) БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

r.br 
NAZIV JM 

Okvirna 
količina 

 proizvođač 

1 Automat za zatvaranje vrata – (diplomat 3), 
KING ili “odgovarajuce” kom 3   

2 Bonsek platno ‘’flex’’, ULTRAFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 14   

3 Brava za cilindar 8 cm B.S.   1304.21.101, 
TOJO ili “odgovarajuce” kom 28   

4 brava za metalna vrata 40mm sa 
burencatom 3341.25.301, TOJO ili 
“odgovarajuce”  kom 14   

5 brava za metalna vrata 40mm sa jezičkom 
3343.25.301, TOJO ili “odgovarajuce” kom 28   

6 brava za običan ključ 60mm     6.5 
1301.18.101, TOJO ili “odgovarajuce” kom 14   

7 brava za običan ključ 80mm   1306.21.102, 
TOJO ili “odgovarajuce” kom 14   

8 brava za vrata BS 65mm     za cilindar  
1302.18.102, TOJO ili “odgovarajuce” kom 21   

9 Bravica za el. ormar i kasete  3768.00.400, 
LIBERO ili “odgovarajuce” kom 56   

10 Brava za metalna vrata 50/35 ito, TOJO ILI 
“ODGOVARAJUCE” kom 28   

11 BURGIJA O1-10mm HSS-G SET 19 kom  (1-
10=19kom)  hss, RUCO ili “odgovarajuce”  gar 1   

12 BURGIJA SDS-plus Ø10x100x160mm, RUCO 
ili “odgovarajuce”  kom 3   

13 BURGIJA SDS-plus Ø6x100x160mm, RUCO 
ili “odgovarajuce”  kom 3   

14 BURGIJA SDS-plus Ø8x100x160mm , RUCO 
ili “odgovarajuce” kom 3   

15 cilindar za bravu BS  30 – 30mm 
1851.61.400, ELZET ili “odgovarajuce” kom 70   

16 cilindar za bravu BS  30 – 50mm   1853.80, 
ELZET ili “odgovarajuce” kom 7   

17 dijamantske burgije 10mm ,RUCO ili kom 1   
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“odgovarajuce” 

18 dijamantske burgije 6mm, RUCO ili 
“odgovarajuce” kom 1   

19 dijamantske burgije 8mm, RUCO ili 
“odgovarajuce” kom 1   

20 Ekseri (1-5cm) 10 i 15 i 20 i 30, 
METALFLEX ili “odgovarajuce” kg 3   

21 Ekseri (6-10 cm), METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kg 7   

22 elektrode za el.varenje 2.5mm – JADRAN ili 
“odgovarajuce” kg 6   

23 katanac BS – 45mm, ELZET ili 
“odgovarajuce” kom 140   

24 Klizač fioke 40, AXON ili “odgovarajuce” kom 14   
25 Kutijasti profil 25x25x1,5, UTVA ili 

“odgovarajuce” kg 14   
26 kvaka sa šiltom za drvo BS  

1182.91.219+1184.90.2, TEHNO AS ili 
ekvavilent pari 42   

27 Kuka velika 2/1 bela za garderobu, VIN 
PRODUKT ili “odgovarajuce” kom 28   

28 Lanac – veličina okca 2,5cm debljina 2mm, 
LUZAR ili “odgovarajuce” m 14   

29 List ubodne testere T101B za ’’BOSCH’’ 
testeru BOSCH ili ekvavilent kom 14   

30 Mast grafitna for 2 MSF 0,8/1, JUSEL ili 
“odgovarajuce” kom 1   

31 Matica M4, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
32 matica  M 5, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
33 matica M6, RUMETAL ili “odgovarajuce”  kom 140   
34 matica M8, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
35 Matica M10, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
36 Municija za električnu heftalicu 53/8, SIK ili 

“odgovarajuce” kut 28   
37 Municija za električnu heftalicu 53/10, SIK 

ili “odgovarajuce” kut 28   
38 Nitne bakarne Ф 4x10mm, RUMETAL ili 

“odgovarajuce” kom 140   
39 Odbojnik za vrata, gumeni, A&A ili 

“odgovarajuce” kom 28   
40 Perforirana traka METALFLEX ili 

“odgovarajuce” m 28   
41 ploča brusna 180x6x22a, SWATY ili 

“odgovarajuce” kom 1   
42 ploča za sečenje metala 180x3x22a, SWATY 

ili “odgovarajuce” kom 7   
43 Podloška M5, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
44 Podloška M6, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
45 Podloška M8, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
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46 rajber – za zabravljivanje vrata, VIN 
PRODUKT ili “odgovarajuce” kom 14   

47 Klinasti kaiš B 1690 Lw 17x1650 2i, 
BOROVO ili “odgovarajuce” kom 10   

48 Klinasti kaiš SP2 1637 Lw x1650 2a, 
BOROVO ili “odgovarajuce” kom 8   

49 Klinasti kaiš SP2 1362 Lw x1375 2a, 
BOROVO ili “odgovarajuce”  kom 8   

50 Klinasti kaiš B 17x1300 2i , BOROVO ili 
“odgovarajuce” kom 13   

51 Reza  za katanac , VIN PRODUKT ili 
“odgovarajuce” kom 14   

52 Ručica za fioku, VIN PRODUKT ili 
“odgovarajuce”  kom 14   

53 Rukavice kožne, ALBA ili “odgovarajuce”  pari 28   
54 Rukavice PVC za rukovaoce pumpi za 

gorivo-duže,ALBA ili “odgovarajuce” pari 6   
55 

Prohromske elektrode Ø2,5 mm 
kom 40  

56 Sprej WD 40, WD ili “odgovarajuce” kom 8   
57 staklo za masku crno -11, WOMAX ili 

“odgovarajuce” kom 7   
58 staklo za masku providno, WOMAX ili 

“odgovarajuce” kom 7   
59 šarka klap ravna,LIBERO ili “odgovarajuce” kom 28   
60 Štelujuća bravica za ormare   4641, LIBERO 

ili “odgovarajuce” kom 42   
61 Bravica za ormare 138, LIBERO ili 

“odgovarajuce” kom 42   
62 Tipl za gips 25 PUŽNI, VIN PRODUKT ili 

“odgovarajuce” kom 140   
63 točkić za fotelje fi 50 , GHIDINA ili 

“odgovarajuce” kom 42   
64 točkić za kolica - 100mm okretni, GHIDINA 

ili “odgovarajuce” kom 28   
65 točkić za kolica - 100mm sa kočnicom, 

GHIDINA ili “odgovarajuce”  kom 14   
66 Točkići za kolica  200x50 fiksni, GHIDINA 

ili “odgovarajuce”  kom 6   
67 Točkići za kolica  200x50 okretni, GHIDINA 

ili “odgovarajuce”       kom 11   
68 Točkići za kolica  200x50 sa kočnicom, 

GHIDINA ili “odgovarajuce”            kom 6   
69 Tripšlus brava       4649, LIBERO ili 

“odgovarajuce” kom 14   
70 Vijak M4x15, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 28   
71 vijak M5x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
72 vijak M6x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
73 vijak M8x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140   
74 Vijak M10x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 70   
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75 Ravni zaporni ventil No15Np16, MIP 
ĆUPRIJA ili “odgovarajuce” Kom 4   

76 Ravni zaporni ventil No20Np16, MIP 
ĆUPRIJA ili “odgovarajuce” Kom 4   

77 Ravni zaporni ventil No25Np16, MIP 
ĆUPRIJA ili “odgovarajuce” Kom 4   

78 Prirubnički set No25/NP16, MIP ĆUPRIJA, 
HERC ili “odgovarajuce” Kom 4   

79 Ležaj 6005 zz, SKF ili “odgovarajuce” Kom 4   
80 Mreža za komarce, EUROPLAST ili 

“odgovarajuce” m2 28   
81 Točkić za kolica - 75mm okretni   sa 

otvorom fi 10 mm, GHIDINA ili 
“odgovarajuce” Kom 6   

82 Vijak fi 4 l=20mm samorezac, RUMETAL ili 
“odgovarajuce” kom 1400   

83 PVC vezice 250x3,6 mm, ELIT + ili 
“odgovarajuce” kom 140   

84 PVC vezice 430x4,8 mm, ELIT + ili 
“odgovarajuce” kom 140   

85 Dihtunzi klingerit 1/2" , REKORD ili 
“odgovarajuce” kom 28   

86 Dihtunzi klingerit 3/4" , REKORD ili 
“odgovarajuce” kom 28   

87 Dihtunzi klingerit 1" , REKORD ili 
“odgovarajuce” kom 28   

88 Mašinska šarka sa kuglicom Ø 30, VIN 
PRODUKT ili “odgovarajuce” kom 4   

89 Bravarska šarka sa kuglicom Ø35x180 VIN 
PRODUKT ili “odgovarajuce” kom 4   

90 Ušice za katanac manje, ELZET ili 
“odgovarajuce” kom 1   

91 Šarka bravarska sa pločicom Ø25x100, VIN 
PRODUKT ili “odgovarajuce” kom 4   

92 Kugla Rukohvat, TEHNO AS ili 
“odgovarajuce” kom 3   

93 Kutijasti profil 40x30x2 (u delovima do 
2,1m), UTVA ili “odgovarajuce” kg 28   

94 Kutijasti profil 40x20x1,5 (u delovima do 
2,1m), UTVA ili “odgovarajuce” kg 28   

95 O-ring gumice za kiseonik (O2) 100 kom, 
REKORD ili “odgovarajuce” kom 4   

96 O-ring gumice za azot suboksid (N2O) 100 
kom, REKORD ili “odgovarajuce” kom 4   

 
Г) МАТЕРИЈАЛ ОД ПЛАСТИКЕ И СЛИЧНО 

RB naziv jm 

 Okvirna 
količina 

 proizvođač 

1 
Plastične kutije za zamrzivače sa 
heremetičkim poklopcem četvrtaste 1L, 
EUROPLASI ili “odgovarajuce” kom 42   

http://www.rapol.co.rs/sr/sarke/bravarska-sarka-sa-kuglicom-o35x180-553
http://www.rapol.co.rs/sr/usicezakatanac/usice-za-katanac-manje-25
http://www.rapol.co.rs/sr/novouponudi/sarka-bravarska-sa-plocicom-o25x100-570
http://www.rapol.co.rs/sr/kuglarukohvat/-kugla-rukohvat-27
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2 
Plastične kutije za zamrzivače sa 
heremetičkim poklopcem četvrtaste 2L, 
EUROPLASI ili “odgovarajuce”  kom 42   

3 
Plastične kutije za zamrzivače sa 
heremetičkim poklopcem četvrtaste 3L, 
EUROPLASI ili “odgovarajuce”  kom 42   

4 
Plastične kutije za zamrzivače sa 
heremetičkim poklopcem četvrtaste 6L 
EUROPLASI ili “odgovarajuce”, kom 42   

5 
Plastične kutije za zamrzivače sa 
heremetičkim poklopcem četvrtaste 
10L, EUROPLASI ili “odgovarajuce”  kom 6   

6 
Plastične kutije za zamrzivače sa 
heremetičkim poklopcem četvrtaste 
30L, EUROPLASI ili “odgovarajuce” kom 6   

7 
PVC ofingeri, EUROPLASI ili 
“odgovarajuce” kom 420   

8 
Ofingeri drveni, ZLATOBOR ili 
“odgovarajuce” kom 140   

9 

Аluminijumski ugradni i nadgradni 
otirač sa ispunom od gume,četke ili 
tekstila za sve tipove javnih 
objekata(120x80) spolja, STIL MAT ili 
“odgovarajuce” kom 1   

10 

Аluminijumski ugradni i nadgradni 
otirač sa ispunom od gume,četke ili 
tekstila za sve tipove javnih 
objekata(120x80) unutra,  STIL MAT ili 
“odgovarajuce” kom 1   

11 
Curver ulošci za frižider 2x400g 
komplet, CURVER ili “odgovarajuce” kom  21   

12 Traka samolepljiva za izolaciju(50m) 
sirine 50mm, ASG ili “odgovarajuce” kom  1   

13 
Samolepiva pločasta izolacija d=10 mm, 
DELTA TERM ili “odgovarajuce” m2 3   

 
Напомена: Навођење назива произвођача, робног знака или типа добара у појединим 
деловима овог обрасца праћено је термином ''или одговарајуће'' у складу са чл. 72 Закона о 
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 68/15). Уколико је уместо захтеваног понуђено 
одговарајуће добро, понуђач је обавезан да приложи у понуди доказ којим потврђује да је 
понуђено добро одговарајуће захтеваном. Одговарајући доказ може бити декларација 
произвођача понуђеног добра. 
 

Место:_____________                                                                      Понуђач: 
Датум:_____________                   М.П.                     ______________________                                                       
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) /; 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Додатни услови: 
Сертификат ISO 9001 који гласи на име понуђача; 
 

 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 
IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
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 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће: 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда): 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
доказује се достављањем у понуди :  
Сертификат ISO 9001 који гласи на име понуђача; 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара, набавка - ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАК 
НАРОДНИ ФРОНТ, број М19/20 за 2019. годину, испуњава све услове из чл. 75. и 
76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

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

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде; 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке добара, набавка - ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАК 
НАРОДНИ ФРОНТ број М19/20 за 2019. годину, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација којом се доказује 
испуњеност додатних услова може бити на енглеском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 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 је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', 
Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку –  добара, 
технички материјал, ЈН бр. М19/20, партија________ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се доставља у папирној и електронској форми: 
Папирна форма се креира на основу тендерске документације, оверава и доставља 
потписана од стране законског заступника; 
Електронска форма се доставља на 1 ЦД/ДВД и садржи: Попуњени електронски 
документи (word) у делу у ком је предвиђено да се искажу елементи понуде и 
комплетно скенирана папирна документација у форми pdf. документа као један 
документ. 
Важећа је папирна понуда. Папирна и електронска документација морају бити 
истоветне. Недостављање електронске форме не може бити разлог за одбијање 
понуде.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду 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 мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце: 

Образац понуде 

Модел уговора и оквирног споразума 

Образац структуре цене 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона 
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Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате 
у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 
Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и 
оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке је обликован у више партија: 2. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде 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: Гинеколошко-
акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара, технички материјал, ЈН бр. М19/20- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара, технички материјал, ЈН бр. М19/20- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара, технички материјал, ЈН бр. М19/20- НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, технички материјал, ЈН бр. 
М19/20- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50¿, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Рок плаћања је 60 дана, од дана уредно достављене фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 24 сати рачунајући од дана пријема 
требовања од стране наручиоца.  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. У цену урачунати испоруку, монтажу и едукацију о коришћењу апарата. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
  
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  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђачи не достављају у понуди средства обезбеђења у предметном поступку 
јавне набавке. 
Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања 
оквирног споразума, достави финансијску гаранцију, ради обезбеђења извршења 
уговреног, која чини саставни део оквирног споразума и то: уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца са 
меничним овлашћењем за попуну у износу од 10% понуђене вредности без пдв-а, 
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са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа, а 
која је наплатива у случају да изабрани понуђач не извршава своје уговорне 
обавезе на начин и у роковима предвиђеним оквирним споразумом. 
*уколико је понуда понуђача изабрана у више партија као најповољнија, могућа је 
достава 1 менице са збирним износом назначеним на меничном овлашћењу. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште* на e-mail] тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
М19/20 Технички материјал 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
*прихвата се достава појашњења електронском поштом искључиво у току радног 
времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
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 контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
18. ЕЛЕМЕНТИ 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  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. Уколико и у том случају не може да се изврши избор, биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор 
доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену, исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 
те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да му није изречена мера забране делатности која је на 
снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail javnenabavke@gakfront.org , или препорученом 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. 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 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а исте наручилац није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за 
предају понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
балаговременим укоико је поднет најкасније до истека рока за предају понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, 
позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; 
број или ознака јавне  набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом искључиво 
у току радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 
часова. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Оквирни споразум о јавној набавци ће бити достављен понуђачу који је изабран у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M19/20 за 2019. 
годину – добара  ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАК НАРОДНИ ФРОНТ за партије: 
____________________________________. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАК НАРОДНИ 
ФРОНТ: 
*фотокопира се за сваку партију посебно 
 
ПАРТИЈА.......................... 
 

Укупна цена понуђених добара 
Цена се уписује из структуре цене  

Без ПДВ-а __________________________  дин 
 
Са ПДВ-ом __________________________  дин 

Рок плаћања (мин. 60 дана) 
      _________ дана од дана уредно 
достављене фактуре 

Рок испоруке (сукцесивно, по пријему 
требовања до 24 часа) 

      До _________ часа 

Рок важења понуде (не може бити краћи 
од 30 дана) 

_______________  дана 

 
   

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/20  39/ 64 

  

 

VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Гинеколошко-акушерска клиника 
''Народни фронт'' 
Београд, Краљице Наталије 62 
Број: (уписује Наручилац) 
Датум: (уписује Наручилац) 
 

 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА ПАРТИЈУ БР. ________* 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА  
ЗА ПОТРЕБЕ ГАК ''НАРОДНИ ФРОНТ'' 

У ПОСТУПКУ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. М19/20 
*попуњава се за сваку партију посебно 

 
Закључен између: 
Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике''Народни фронт'' са седиштем у 
Београду, улица Краљице Наталије 62, ПИБ:100219891 Матични број: 07035888 
Телефон:011/2068 227.Телефакс:011/3610 863 
кога заступа: Проф. др Жељко Миковић.  
(у даљем тексту: Купац) 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................E-mail:............................................................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач), 
 

 
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ  
1.1.  Наручилац  и Добављач у уводу констатују:   

 да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног поступка  јавне набавке 
мале вредности за набавку ТЕХНИЧКОГ материјала за потребе ГАК ''Народни 
фронт'' , број јавне набавке М19/20,   

 да се оквирни споразум закључује са  једним добављачем, у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији за јавну набавку бр. 
М19/20, 

 да  је Наручилац, на основу Одлуке о закључењу оквирног споразума бр. ________ од 
________ 2019. године, изабрао понуду понуђача ___________ , бр. _______ од _________ 2019. 
године,   

 да ће Наручилац закључити појединачне уговоре на основу овог споразума и на 
тај начин непосредно реализовати јавну набавку,   

 
2.  ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА   
2.1. Предмет овог споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати 
појединачни уговори о јавној набавци ТЕХНИЧКОГ материјала који  је  предмет  јавне  
набавке  бр.  М19/20  између Наручиоца  и Добављача.   
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2.2.  Добра која су предмет овог споразума ближе су дефинисана у следећем табеларном 
делу: 
 

Редни 
број 

Н А З И В Произвођач 
Јединица 

мере 
Оквирна 

Количина 

Јединична 
цена ( без 

ПДВ-а) 

Укупна  
вредност  

(без ПДВ-а) 

       

Укупна вредност оквирног споразума без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна вредност оквирног споразума са ПДВ-ом:  

НАПОМЕНА: Табеларни део оквирног споразума биће усклађен са Одлуком о закључењу оквирног 
споразума. 
 

2.3.  Овај оквирни споразум  закључује  се за период од  24 (двадесетчетири)  месеци  од  
дана потписивања.  
2.4.  Количине предметних добара и цене наведене у тачки 2.2 су оквирне количине за 
потребе Наручиоца за период од најдуже 24  (двадесетчетири)  месеци.   
2.5  Укупна уговорена количина предметних добара зависи од потреба Наручиоца и може 
да се разликује од количина наведених у тачки 2.2.,  
2.6 Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више 
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 
   
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ДОБАВЉАЧА  
3.1.  Наручилац је дужан да:   
1)  набавља добра која су предмет овог споразума искључиво од Добављача у складу и на 
начин предвиђен овим споразумом.   
3.2.  Добављач је дужан да:   
1)  на писани позив Наручиоца  закључи уговор о јавној набавци у складу са овим 
споразумом;   
2)  извршава уговорне обавезе према Наручиоцу у складу са преузетим обавезама и 
правилима струке, у уговореним роковима;   
3)  одмах по сазнању, писаним путем, обавести Наручиоца о чињеницама које би могле да 
знатно отежају или онемогуће снадбевање;   
4)  обезбеди да добра која испоручује немају правне или материјалне недостатке;   
5)  испоручује добра у складу са уговореним количинама и уговореним квалитетом, која 
испуњавају све захтеве постављене конкурсној документацији;   
6)  сноси све трошкове који настану као последица уклањања добара услед грешке 
Добављача или произвођача.   
 
4.  СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА   
4.1.  Наручилац ће са Добављачем закључити један или више појединачних уговора о 
јавној набавци у складу са јединичним ценама утврђеним у овом споразуму.   
4.2.  На основу овог споразума, Добављач закључује уговор са Наручиоцем након пријема 
позива Наручиоца. Позив се доставља  путем  поште,  електронске  поште  или факсом.  Уз  
позив  се  доставља текст уговора сачињен у складу са Моделом уговора, који се налази у 
прилогу овог споразума и представља његов саставни део.   
4.3.  Количине у појединачним уговорима одређује Наручилац.   
4.4.  Појединачни уговори важе до реализација укупно уговорених количина.   
4.5.  Наручилац не гарантује Добављачу да ће уговорити количине наведене у Тачки 2.2. 
овог споразума и не одговара за потенцијалну штету коју Добављач трпи услед 
уговарања количина мањих од количина предвиђених у Тачки 2.2. овог споразума. 
 
5. ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА  
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5.1.  Цене из споразума јесу јединичне цене добара која су предмет овог споразума и које 
су наведене у табеларном делу тачке 2.2. споразума. 
5.2.  Наручилац плаћа испоручене количине по јединичним ценама из овог оквирног 
споразума уплатом на текући рачун Добављача  најкасније  у  року  до  60  дана  од  дана  
пријема фактуре.  
5.3. Укупна уговорена годишња вредност не може да буде већа од финансијских средстава 
који су опредељени код Наручиоца за ове намене за период од годину дана.   
 
6. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ 
6.1.  Квалитет производа који су предмет овог споразума мора у потпуности одговарати 
важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе. 
6.2.  Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које 
време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке.   
6.3.  Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину Наручиоца у 
присуству представника Добављача. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на 
испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у 
року од 24 (двадесет четири) часа.   
6.4.  Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, 
Добављач је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана.   
 
7. ИСПОРУКА И ПРИЈЕМ  
7.1.  Добављач је дужан да, на захтев Купца, испоручи количине уговорене  појединачним 
уговором.   
Количина добара се може повећавати максимално до 5¿ од вредности оквирног 
споразума у случају потребе за додатним материјалом, уколико Наручилац располаже 
финансијским средствима за те намене. 
7.2.  Испорука је сукцесивна и врши се према потребама Наручиоца.   
7.3.  Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и износи -------------- сати. 
7.4.  Место испоруке утврђује се поједничаним уговором. Место испоруке  је ф-ко магацин 
ГАК НАРОДНИ ФРОНТ. Трошкови транспорта и евентуални други трошкови укључени су у 
цене и Наручилац их посебно не признаје.   
 
8. УГОВОРНА КАЗНА  
8.1. Као инструмент обезбеђења овог споразума, Добављач је дужан доставити 
регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10¿ од укупне вредности 
закљученог споразума ( без урачунатогПДВ-а), за добро извршење посла.  
Меницу је дужан доставити приликом потписивања Споразума. 
Предајом менице из става 1 овог члана, Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копије 
картона са депонованим потписима овлашћених лица Добављача. 
8.2.  У случају прекорачења рока испоруке дефинисаног овим споразумом, Добављач ће 
бити у обавези да сваки дан закашњења плати Наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5¿ од 
износа вредности неиспоручене робе по партији  за коју је прекорачио рок испоруке, али 
не више од 5 %.  
У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана 
истека рока из тачке 7. овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано раскине 
овај уговор. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне плати 5% 
од износа вредности неиспоручене робе по партији за коју је прекорачио рок испоруке, с 
тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном предвиђеном 
претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице. 
 
9. ВИША СИЛА  
91.  Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у споразуму за кашњење у 
извршењу обавеза из споразума. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
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силе, стране у споразуму су обавезне, да  једна другу обавесте писменим путем у року од 
24 (двадесетчетири) часа.   
9.2.  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 
законом утврђени као виша сила.   
 
10. СПОРОВИ 
 10.1.  Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у 
случају  да се  спор  не  може  решити  споразумним  путем,  утврђује  се  стварна  и  месна 
надлежност Привредног суда у Београду. 
 
11. РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 11.1.  У случају битних повреда одредаба споразума или повреда које се понављају, 
споразум може да раскине свака уговорна страна. Раскид споразума захтева се писаним 
путем, без раскидног рока.   
11.2.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ  је само уколико  
је друга страна у споразуму претходно упозорена на битне повреде или повреде које се 
понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.   
11.3.  Раскид споразума из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само 
страна у споразуму која је своје обавезе из споразума у потпуности и благовремено 
извршила.   
11.4.  Раскидом оквирног споразума престаје могућност закључења појединачних уговора 
између Добављача и Наручиоца. Раскид оквирног споразума нема утицаја на појединачне 
уговоре закључене на основу овог споразума и исти се извршавају у складу са одредбама 
тих уговора и овог споразума.   
 
12. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
12.1.  Овај споразум закључује се даном потписивања од стране Наручиоца и Добављача 
под условом да Добављач достави тражено средство обезбеђења за добро извршење 
посла, и почиње да се примењује од дана потписивања. 
12.2.  Уколико Добављач не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење 
посла, сматраће се да оквирни споразум није ни био закључен.   
 
13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
13.1.  Овај споразум сачињен  је  у  4  (четири)  истоветна  примерка  на  српском  језику,  и  
то  за сваку страну потписника оквирног споразума по два примерка.   
13.2.  Саставни део овог споразума је и његов прилог: Понуда понуђача у поступку јавне 
набавке М19/20.  
  

Овлашћено лице понуђача:  
м.п. 

НАПОМЕНА:   
Модел оквирног споразума понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином оквирног споразума који ће наручилац  закључити  са  изабраним 
понуђачем.   
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел 
оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 (понуђач потписује и печатом оверава уговор на предвиђеном месту, 

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора) 
 

У Г О В О Р 
О јавној набавци добара: ТЕХНИЧКИ материјал  

за потребе ГАК НАРОДНИ ФРОНТ  
У поступку ЈН мале вредности број М19/20 

Закључен између: 
Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике''Народни фронт'' са седиштем у 
Београду, улица Краљице Наталије 62, ПИБ:100219891 Матични број: 07035888 
Телефон:011/2068 227.Телефакс:011/3610 863 
кога заступа: Проф. др Жељко Миковић.  
(у даљем тексту: Купац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Е-мејл:.......................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Добављач), 
 
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ 

Купац и Добављач у уводу констатују:  
 да је Купац ГАК НАРОДНИ ФРОНТ спровео поступак јавне набавке мале вредности за 

набавку ТЕХНИЧКОГ материјла, број јавне набавке: М19/20, а ради закључења 
оквирног споразума,  

 да је ГАК НАРОДНИ ФРОНТ закључио оквирни споразум са понуђачем 
_________________________/унети назив понуђача/  на основу Одлуке о закључењу оквирног 
споразума, бр. _______ од _____. 2019. године,  

 да овај уговор о јавној набавци закључују у складу са оквирним споразумом бр. ______ oд 
______.2019. године.  

На сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног споразума 
из става 1. овог члана Уговора. 
 
2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Предмет уговора је куповина ТЕХНИЧКОГ материјала за потребе ГАК НАРОДНИ ФРОНТ, са 
ценама, како је дато у следећем табеларном прегледу: 

Редни 
број 

Н А З И В Произвођач 
Јединица 

мере 
Уговорена 
Количина 

Јединична 
цена (без 

ПДВ-а) 

Укупна  
вредност 

(без ПДВ-а) 

       

Укупна вредност уговора без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом:  

НАПОМЕНА: Табеларни део биће усклађен са Одлуком о додели оквирног споразума и потребама 
за конкретним количинама одређених добара, за сваки појединачни уговор. 

3. ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 
Цене из овог Уговора су јединичне цене наведене у оквирном споразуму бр. ___ oд 
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_______2019. године и Тачки 2.2 Оквирног споразума.  
Наручилац плаћа испоручене количине по уговореним једничним ценама, увећаним за 
износ ПДВ-а у року до 60 дана од пријема фактуре.  
Укупна вредност уговора, без пдв-а износи __________________динара, а са урачунатим ПДВ-ом 
и износи ___________ динара.  
Обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама биће реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тим буџетским годинама ( Уредба о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због расхода, захтевају плаћање у 
више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014. године). 
 
4. ИСПОРУКА  
Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину добара из члана 2. овог уговора 
испоручивати Купцу према потребама Купца, и то у року од _______ сата од пријема 
телефонског или писаног захтева Купца.  
Место испоруке је ф-ко магацин  ГАК НАРОДНИ ФРОНТ. 
 
5. УГОВОРНА КАЗНА 
У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну у износу од 0,5¿ од укупне вредности уговорених добара за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5¿ од уговорене 
вредности тих добара.  
Ако штета пређе износ уговорне казне става 1. овог члана, Купац може да тражи накнаду 
стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.  
 
6. ВИША СИЛА 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 
(двадесетчетири) часа.  
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени 
као виша сила.  
 
7. СПОРОВИ 
Стране у споразуму су сагласне да се евентуални спорови решавају споразумно, а у случају 
да се спор не може решити споразумним путем, утврђује се стварна и месна надлежност 
Привредног суда у Београду.  
 
8. РАСКИД УГОВОРА  
У случају битних повреда одредаба уговора или повреда које се понављају, уговор може да 
раскине свака уговорна страна. Раскид уговора захтева се писменим путем, без раскидног 
рока.  
Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само уколико је друга 
уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и 
уколико исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман.  
Раскид уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само уговорна 
страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.  
 
9.  СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
Овај уговор ступа на снагу даном постписивања од стране обе уговорне стране. 
 
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Овај уговор сачињен у 4 /четири/  истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој 
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уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка.  
 

 
НАПОМЕНА:   
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом оверити. 

 
 

ЗА  ДОБАВЉАЧА ЗА КУПЦА 
  
 Проф. Др Жељко Миковић 
  

________________________ ________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 
ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара, набавка ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАК 
НАРОДНИ ФРОНТ, бр. М19/20 за 2019. годину, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

    ПАРТИЈА 1. ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 

RB NAZIV JM 
okvirna 
kolicina 

Jed. Cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

A.I KABLOVI        
A.I.1 NHXMH 2x1,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 

215/214 m 
70   

 

A.I.2 NHXMH 3x1,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

280   
 

A.I.3 NHXMH 5x1,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

140   
 

A.I.4 NHXMH 3x2,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

420   
 

A.I.5 NHXMH 5x2,5 mm2 DIN VDE 0250 deo 
215/214 m 

70   
 

A.I.6 J-H(St)H 2x2x0,6 mm m 140    

A.I.7 Koaksijalni kabal RG 6 m 560    

A.I.8 PP/L-Y 3x2,5 mm2 m 280    

A.I.9 PP/L-Y 3x1,5 mm2 m 280    

A.I.10 PP/L 2x0,75 mm2 m 140    

A.I.11 Kabl telefonski flat 4 licnaste žice 7x0.12mm m 560    

A.I.12 Izolovani Provodnik P 1.5mm2   m 70    

A.I.13 Izolovani Provodnik P 2.5mm2 m 140    

A.I.14 Žica silikonska 1.5mm2 SI/F m 140    

A.I.15 Žica silikonska 2.5 mm2 SI/F m 280    

A.I.16 Žica silikonska 4 mm2 SI/F m 140    

A.I.17 Žica silikonska 6 mm2 SI/F m 70    

A.I.18 Kabel gumeni GG/J 3x 1,5mm2  m 140    

A.I.19 Kabel gumeni GG/J 3x 2,5mm3 m 140    

      0    

A.II KABLOVSKI PRIBOR   0    

A.II.1 Kabal produžni 3m min. sa kontaktom za 
uzemljenje  3 utikač.mesta  10/16A, 250V  kom 

70   
 

A.II.2 Kabal produžni 5m min. 6utikač.mesta  sa 
prekidačem 10/16A, 250V sa kontaktom za 
uzemljenje  kom 

84   
 

A.II.3 Kuplung - Dvopolna prenosna priključnica 
10/16 A, 250 V od termoplasta sa kontaktima 
za uzemljenje JUS N .E0. 501 kom 

14   
 

A.II.4 Kabal produžni 3m min. 3 utikač.mesta sa 
prekidačem  10/16A, 250V sa kontaktom za 
uzemljenje  kom 

28   
 

A.II.5 PVC profil – kanalica 15x10x2000  kom 28    

A.II.6 PVC profil – kanalica 16x16x2000 kom 42    

A.II.7 PVC profil – kanalica 20x40x2000  kom 70    

A.II.8 PVC profil – kanalica 40x60x2000 kom 28    



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/20  49/ 64 

  

 

A.II.9 Medjugajtanska jednopolna sklopka 6A/250V kom 28    

A.II.10 Razdelnik za TV 1u/3I komplet sa konektorom 
F, sa razdelnikom Kom 

21   
 

A.II.11 Priključni pin za tlf. kabal  
kom 280    

A.II.12 Dvopolni utikac 10/16 A, 250 V 
sa kontaktom za uzemljenje                 JUS 
N.E3.552 kom 

84   
 

A.II.13 Tropolni ugaoni utikac 16 A, 380 V ~ 
sa kontaktom za uzemljenje i nulu   JUS 
N.E3.550 kom 

7   
 

A.II.14 Poklopac dozne Ф78mm kom 70    

A.II.15 OG razvodna kutija IP 44 80x80 mm kom 70    

A.II.16 Utikač kombinovan sa 3 priključnice sa 
kontaktom za uzemljenje (T - razvodnik) max 
3600W  16A 250V~ kom 

14   
 

A.II.17 Telefonski nastavak razdelnik utikač konektor 
mikroutikač RJ11 ŽENSKO ŽENSKO ŽENSKI kom 

28   
 

A.II.18 Telefonska samolepiva utičnica 2 x 6/4 kom 28    

      0    
B.I SVETILJKE    0    

B.I.1 Armatura keramicka za okruglu kuglu nivo 
proizvoda Elektroporcelan kom. 

14   
 

B.I.2 Kugla Staklena fi 150 mm kom. 14    

B.I.3 LED PANEL 595X595 45W 240V 4200K 
UGRADNI kom 

70   
 

B.I.4 LED PANEL 625X625 45W 240V 4200K 
UGRADNI kom 

42   
 

B.I.5 LED PANEL 1200X300 45W 240V 4200K 
NADGRADNI kom 

14   
 

B.I.6 LED PANEL 600X600 45W 240V 4200K 
NADGRADNI kom 

14   
 

B.I.7 LED PANEL 200X200 18W 240V 4000K 
UGRADNI kom 

14   
 

B.I.8 LED PANEL 225X225 18W 240V4000K  
NADGRADNI kom 

70   
 

B.I.10 LED PANEL Fi225 18W 240V4000K  
NADGRADNI kom 

42   
 

B.I.11 LED svetiljka U/Z L0480-30/30W/4200K BB 
Link ili sl. kom 

6   
 

B.I.12 LED svetiljka U/Z L0460-20/20W/4200K BB 
Link ili sl. kom 

8   
 

B.I.13 LED svetiljka U/Z L6740 SN/10W/4200K BB 
Link ili sl. kom 

6   
 

B.I.14 Led T5 KL-T5-0.6M/8W/3000-4200K BB Link 
ili sl. kom 

28   
 

B.I.15 Led T5 KL-T5-0.9M/12W/6500K BB Link ili sl. kom 6    
B.I.16 LED panik lampa 30 smd BB Link ili sl. kom 14    

      0    

B.II REZERVNI PRIBOR ZA SVETILJKE   0    

B.II.1 Sijalice E 14 reflektorske 40W NR50– osram, 
kom. 

140   
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philips sl. 

B.II.2 Reflektorske sijalice E 27 40w   NR80 kom. 70    

B.II.3 Sijalica Twist Line 50W 240 V GU10 50° kom. 210    

B.II.4 Fluo cev 18W 3000°K fi 28 Osram, GE ili sl. kom. 840    

B.II.5 Fluo cev 18W 4000°K fi 28 Osram, GE ili sl. kom. 280    

B.II.6 Fluo cev 36W 4000°K fi 28 Osram, GE ili sl. kom. 140    

B.II.7 Fluo cev 8W 4000°K Osram, GE ili sl. kom. 14    

B.II.8 Starter za neonske cevi S-10 4-65w(philips) kom. 140    

B.II.9 Starter za neonske cevi S-2 4-22w (philips) kom. 280    

B.II.10 Nosač fluo cevi sa mestom za starter fcos kom. 7    

B.II.11 Nosač fluo cevi bez mesta za starter fco kom. 7    

B.II.12 Germicidna cev TUV 30W G30T8 Philips kom. 140    

B.II.13 Sijalica E-27 60,75 i 100W 240V A55 Osram, 
GE ili sl. kom. 

1400   
 

B.II.14 Sijalice E 14 20-40W 240V B35 Osram, GE ili 
sl.sveća kom. 

70   
 

B.II.15 D2 manja (16W) 2D cev fluo 16w 3000°K kom 6    

B.II.16 D2 veća (28W) 2D cev fluo 28w 3000°K kom 6    

B.II.17 Porcelansko grlo E14      kom 14    

B.II.18 Porcelansko grlo E27 kom 28    

B.II.19 Sijalica za frižider e-14 15W kom 14    

B.II.20 Halogena sialica štapasta 200W R7S kom 14    

B.II.21 SIJALICA KOMPAKT G24Q2 18W/840 DE/4 GE 
12870 kom 

34   
 

B.II.22 SIJALICA KOMPAKT PL-C 2P 13W/840  kom 34    

B.II.23 SIJALICA KOMPAKT PL-C 2P 18W/840  kom 34    

B.II.24 SIJALICA KOMPAKT PL-C 2P 26W/840  kom 34    

      0    
C.  PREKOSTRUJNI ZAŠTITNI ELEMENTI   0    

C.1 Automatski osigurač  C32 -63A                                                   
– klasa ABB32/40/50/63 10 Kv 1TE kom 

13   
 

C.2 Automatski osigurač  B6 – 25A                                
– klasa ABB 6/10/16/20/25  6kA 1TE kom 

28   
 

C.3 Automatski osigurač  C6 – 25A                                
– klasa ABB 6/10/16/20/25  6kA 1TE kom 

17   
 

C.4 Osigurač D02 32 – 35A – patron    35A kom 56    

C.5 Osigurač D02 6 -25A – patron   6-25A kom 700    

C.6 Bimetal  - 10A Iskra kom 3    

C.7 KONTAKTOR K16 250 V SL.ISKRA kom 3    

C.8 Bimetal 0.6 – 1A TRB R.končar      trm kom 1    

C.9 Bimetal 1 – 4A Iskra kom 1    

C.10 Staklasti osigurači 1,6A Kom 70    

      0    
D. BATERIJSKI ULOŠCI   0    
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D.1 Baterijski ulošci  9V alkalni                                                                
– varta ili odgovarajuće kom 

7   
 

D.2 Baterijski ulošci 1,5 V LR 03/AAA- alkaline                  
- varta ili odgovarajuće kom 

840   
 

D.3 Baterijski ulošci 1,5 V LR 06/AA- alkaline                  
- varta ili odgovarajuće kom 

560   
 

D.4 Baterijski ulošci 1,5 V LR -14/C alkalne                  
- varta ili odgovarajuće kom 

280   
 

D.5 Punjivi baterijski ulošci 1,5 V LR 03/AAA- Ni-
MH - varta ili odgovarajuće set četri komada kom 

28   
 

D.6 Punjivi baterijski ulošci 1,5 V LR 06/AA- Ni-
MH - varta ili odgovarajuće set četri komada kom 

1   
 

D.7 Gel akumulator 12V 9Ah kom 34    

D.8 Gel akumulator 6V 4,5Ah kom 17    

D.9 Gel akumulator 6V 7Ah kom 17    

D.10 Baterijsk 9V 300mA punjiva                                                      
– varta ili odgovarajuće kom 

4   
 

      0    

E. TERMIČKI ELEMENTI   0    

E.1 Ringla Ф80 “S” Kom 1    

E.2 Prekidač za kvarcnu grejalicu 0 – 1 kom 7    

E.3 Prekidač za šporet 6+0 kom 14    

E.4 Grejač za kvarcnu grejalicu 500 W kom 4    

E.5 Grejač za kvarcnu grejalicu 800 W kom 7    

E.6 Grejač za šporet 2500W (CG-2500 W IGO UZI)) kom 21    

E.7 Gereta – utikač za rešo keramički   natikač kom 4    

E.8 Ringla  za šporet Ф 145 (1000W)   kom 8    

E.9 Ringla  za šporet Ф 180 (1500W)  kom 11    

E.10 Tinjalica za šporet okrugla  Kom  14    

E.11 Tajmer mehanički Kom 3    

E.12 Termostat sa pred prekidačem- 324 step. 
celzijusa kom 

3 
  

 

E.13 Ringla 300x300 mm 3 kW kom 3    

E.14 Prekidac ind. sporeta 32A EGO kom 3    

      0    

F. APARATI   0    

F.1 Aparat telefonski KXTS-500 Panasonic kom 14    

F.2 Panasonic bezični telefon KX-TG1611FXC  sa 
osvetljenim displejem Povrsina otporna na 
otiske prstiju Identifikacija poziva. Ili.sl. kom 

28 
  

 

F.3 Ventilator ugradni Ф 100mm Kom 14    

F.4 Ventilator za kupatilo 120mm 220V 20W kom 14    

      0    

G. PREKIDAČI I PRIKLJUČNICE   0    

G.1 OG Sklopka jednopolna za na zid IP 55 10AX 
250V~ kom 

28 
  

 

G.2 OG Sklopka serijska za na zid IP 55 10AX 
250V~ kom 

14 
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G.3 OG Taster sklopka za zvono za na zid 55 10AX 
250V~ kom 

7 
  

 

G.4 OG Priključnica dvopolna za na zid - plastična 
IP55 16A 250V~ kom 

28 
  

 

G.5 OG Šuko utičnica -3f IP44 kom 7    

G.6 Priključnica telefonska OG Kom  7    

G.7 Prekidač jednopolni u zid 3011L kom 42    

G.8 Kombinovana telefonska utičnica kom 7    

G.9 Prekidač kip sa tinjalicom (deo u zidu 
keramicki)*16A 250V~ Kom 

7 
  

 

G.10 Montažna kutija 2M kom. 28    

G.11 Montažna kutija za  zid petostruka kom. 7    

G.12 Montažna kutija za puni zid sedmostruka kom. 4    

G.13 Prirubnica dvostruka sa stegačima za puni zid 
2M kom. 

28 
  

 

G.14 Prirubnica petostruka kom. 7    

G.15 Prirubnica sedmostruka kom. 4    

G.16 Maska dvostruka kom. 28    

G.17 Maska petostruka kom. 7    

G.18 Maska sedmostruka kom. 4    

G.19 Priključnica dvopolna 16A/250V~ sa 
plastičnim jezgrom 2M kom. 

42 
  

 

G.20 Priključnica dvopolna 10A/250V~ sa 
plastičnim jezgrom 1M kom. 

28 
  

 

G.21 Priključnica komunikacijska sa ELine 
modulom RJ45 Cat 6 STP kom. 

14 
  

 

G.22 Sklopka jednopolna 10AX/250V~ kom. 28    

G.23 Priključnica dvopolna "Šuko" za na zid - 
keramička 16A 250V~ kom. 

56 
  

 

      0    
H. OSTALO   0    

H.1 Ispitivač struje – glinerica Ø3.5 x190mm kom 14    

H.2 Izolir traka PVC Tesa (CRNA I SIVA)     L-10met kom 70    

H.3 Tiplovi razni φ10 sa šrafom kom 420    

H.4 Tiplovi razni φ12 sa šrafom kom 280    

H.5 Tiplovi razni   φ6 sa šrafom kom 280    

H.6 Tiplovi razni   φ8 sa šrafom kom 420    

H.7 Pasta za lemljenje kom 1    

H.8 Nož za lepenku 18 mm + 3 nožića,skalpel kom 4    

H.9 Redna klema tabla 12 polja 2,5mm2 kom 14    

H.10 Redna klema tabla 12 polja 4mm2 kom 14    

H.11 Redna klema tabla 12 polja 6mm2 Bakelit kom 7    

H.12 Redna klema tabla 12 polja 10mm2 Bakelit kom 7    

H.13 Nož za blankiranje JOKARI kom 4    

H.14 Produženi nastavak PH2x150mm za šafilicu kom 7    

H.15 Izolovane hilzne 1,5 mm2 100 kom. kom 1    

H.16 Izolovane hilzne 2,5 mm2 100 kom. kom 1    

H.17 Izolovane papučice ok. M5 1,5-2,5mm2 100 kom 1    

http://www.alatzasve.rs/nastavci-i-bitovi/465-produzeni-nastavak-ph2x150mm.html
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kom 

H.18 Viljušk neizol. Kab. Papuč. 4-6 mm2 100 kom kom 1    

H.19 Kablovske vezice 7,6x400 mm 100 kom kom 1    

H.20 Kablovske vezice 3,5x200 mm 100 kom kom 1    

H.21 SAMOUREZUJUĆI ŠRAF SA RAVNOM GLAVOM 
NSAM 4,2X19MM - DIN 7504N 200 kom. kom 

1 
  

 

H.22 SAMOUREZUJUĆI ŠRAF SA RAVNOM GLAVOM 
NSAM 4,2X13MM - DIN 7504N 200 kom. kom 

1 
  

 

H.23 ELASTIČNA PODLOŠKA PE M10 - JUS 110 / 
DIN 127A 100 kom. kom 

1 
  

 

H.24 NAZUBLJENA PODLOŠKA PZ M6 - JUS 151 / 
DIN 6797 100 kom. kom 

1 
  

 

H.25 Punjiva LED baterijska lampa 3W LED Prosto, 
3 W COB LED: 150 lm / 1W LED: 60 lm, Li-Ion 
3.7 V / 800 mAh kom 

14 
  

 

H.26 Ureznice i burgije set 14 kom Womax kom 3    

UKUPNO BEZ PDV  

PDV  

UKUPNO SA PDV  

 
 
Место:_____________                                                                      Понуђач: 
Датум:_____________                   М.П.                     ______________________                                                       
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ПАРТИЈА 2. ОСТАЛИ РАЗНИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
А) МОЛЕРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

r.br NAZIV Jm 
 Okvirna 
količina 

Jed. Cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

1 Akrilna osnovna boja za metal  0,75l, ZORALUX ili 
“odgovarajuce”   kom 7 

 
  

2 boja za metal i drvo završna-lak boja AKRILNA 
(ZORALUX , COOL ili DUGA)  0,75l ili “odgovarajuce”  kom 42 

 
  

3 disperzija za zidove unutrašnje 15/1 (JUPOL GOLD) 
ili “odgovarajuce” kom 70 

 
  

4 
Disperzija-(Kraft) Easy clean 9L beli ULTRA MAT 
(55001), KRAFT ili “odgovarajuce” 

kom 4 

 

  
5 fasakril –Duga (3L) ili “odgovarajuce” kom 7    
6 Flah četka  20 x 15 (Beorol – ekonomik), MAKO 

ALATI ili “odgovarajuce” kom 7 
 

  
7 Flah četka  40 x 15 (Beorol – ekonomik), MAKO 

ALATI ili “odgovarajuce” kom 7 

 

  
8 Flah četka  60 x 15 (Beorol – ekonomik), MAKO 

ALATI ili “odgovarajuce” kom 7 

 

  
9 gips 2/1, ALABASTER ili “odgovarajuce” kom 21    

10 Git za staklo, CHEMAX ili “odgovarajuce” kg 3    
11 Lak za čamce 0,75kg, CHEMAX ili “odgovarajuce” kom 4    
12 Lepak neostik-sintelan,tigar 0,85kg (Elan) ili 

“odgovarajuce” kom 4 
 

  
13 Lepak za drvo, drvofix  1/1, ELAN ili “odgovarajuce” kg 4    
14 masa za gletovanje – (gletol)  25/1 GRANIT PEŠTAR 

ili “odgovarajuce” kom 8 
 

  
15 Molerska traka širine 3cm MAKO ALATI ili 

“odgovarajuce” kom 42 
 

  
16 Molerska traka širine 5cm MAKO ALATI ili 

“odgovarajuce” kom 14 
 

  
17 Pištolj za silicon MAKO ALATI ili “odgovarajuce”  kom 3    
18 Pluta 5 mm DRVO PROMET ili “odgovarajuce”           m 3    
19 Podloga pre krečenja – AQVA DUR KRAFT ili 

“odgovarajuce” L 56 
 

  
20 PVC folija za krečenje (4x5) m2 , VOLARI ili 

“odgovarajuce” kom 42 
 

  
21 Radijator četka  21/2” x 9mm BEOROL,MAKO ALATI  

ili “odgovarajuce” kom 8 
 

  
22 Akrilni emajl lak za radijatore – ZORALUX, DUGA 

0.75L ili “odgovarajuce” kom 14 

 

  
23 Razredjivač nitro 1L , CHEMAX ili “odgovarajuce”         l 3    
24 Razredjivač uljani 0,9L , CHEMAX ili “odgovarajuce”               l 3    
25 Silikon –bizon ili “odgovarajuce”, TKK ili 

“odgovarajuce” kom 14 
 

  
26 Silikon transparentni, TKK, BISON ili “odgovarajuce” kom 56    
27 Skalpel METALNI sa ulošcima, MAKO ALATI ili 

“odgovarajuce” kom 5 
 

  
28 Šmirgl papir za drvo granul.120 SMIRDEX ili 

“odgovarajuce” m 7 
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29 Šmirgl papir za drvo granul.60, SMIRDEX ili 
“odgovarajuce” m 7 

 
  

30 Šmirgl papir za drvo granul.80, SMIRDEX ili 
“odgovarajuce” m 7 

 
  

31 Šmirgl papir za metal granul.200, SMIRDEX ili 
“odgovarajuce”  kom 6 

 
  

32 Šmirgl papir za metal granul.400, SMIRDEX ili 
“odgovarajuce” kom 6 

 
  

33 Toner Max Fas 0.75L, JUB ili “odgovarajuce” kom 14    
34 Traka za VINAS plocice (ugaona), SINTELON ili 

“odgovarajuce” m 252 
 

  
35 Uložak valjka 10cm : končani, MAKO ALATI ili 

“odgovarajuce” kom 70 
 

  
36 Uložak valjka 20cm : končani, MAKO ALATI ili 

“odgovarajuce” kom 28 
 

  
37 Valjak  sa drškom (mimont profi) uložak mikrofiber 

25cm, mikrfiber dužina niti: 12mm, g/m2 min.750, 
MAKO ALATI ili “odgovarajuce” kom 1 

 

  
38 Vaserdiht    0,75/1, VASERDIHT ili “odgovarajuce” kom 1    
39 Rešetka za valjak – (cediljka) metalna, MAKO ALATI 

ili “odgovarajuce”  Kom 14 
 

  
40 Ploča armstrong board atlas spušten plafon 12,5 

mm, BOHOR ili “odgovarajuce” m2 140 
 

  
41 Stirodur (2cm), AUSTROTERM ili “odgovarajuce” m2 42    
42 Teleskop 2m, MAKO ALATI ili “odgovarajuce” Kom 1    
43 Teleskop 3m, MAKO ALATI ili “odgovarajuce” Kom 1    
44 Špakle od 100 veličine, PROHROMSKE SA PVC 

DRŠKOM Kom 3 
 

  
45 Špakle od 60 veličine, PROHROMSKE SA PVC 

DRŠKOM Kom 6 
 

  
46 Špakle od 20 veličine, PROHROMSKE SA PVC 

DRŠKOM Kom 6 
 

  
47 Automat sa gurtnom 6m za roletne 168X23 mm, 

HRAM ili “odgovarajuce” Kom 28 
 

  
48 Držač šmirgle gumeni 65x120 mm, MAKO ALATI ili 

“odgovarajuce” Kom 3 
 

  
49 Antikorozivna boja 1 L, za metal Kom 3    
50 Boja za tekstil - TEXilak C.T.P – 

 CRNA od 1 KG Kom 8 
 

  
51 Boja bela u spreju 400 ml, PENTICO ili 

“odgovarajuce” Kom 3 
 

  
52 Lepak za pločice, HENKEL, CERESIT CM11 5kg ili 

“odgovarajuce” Kom 6 
 

  
53 PACOLIT LAK OSN. je prajmer za lak  1L, PACOM ili 

“odgovarajuce” Kom 1 
 

  
54 PACOLIT LAK 1K (SJAJNI, POLUSJAJNI ili MAT) 

jednokomponentni lak 1L, PACOM ili “odgovarajuce”  Kom 3 

 

  
55 Prajmer za akrilnu boju 1 l  Kom 8    
56 CERESIT CE40 vodoodbojna FUG MASA 2kg boja, 

HENKEL ili “odgovarajuce” Kom 7 

 

  
57 KIT ZA DRVO AKRILNI 400GR, BODY ili 

“odgovarajuce” Kom 28 
 

  
UKUPNO BEZ PDV  
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PDV  
UKUPNO SA PDV  

 
Б) МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

r.br 
NAZIV JM 

okvirna 
kolicina 

Jed. Cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

1 Baterija srčasta za lavabo jednoručna (PERLA) rosan, 
MINOTI, MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 28   

 

2 Baterija šankerska jednoručna  sa tušem rosan, 
MINOTI, MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 3   

 

3 Baterija za kuhinjski bojler jednoručna   rosan, 
MINOTI, MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 3   

 

4 Baterija za tuš jednoručna PERLA, MINOTI, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce”   kom 28   

 

5 Baterija zidna jednoručna ROSAN, MINOTI, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce”  kom 21   

 

6 Cev kanalizac PVC 50x250, PEŠATAN ili 
“odgovarajuce” kom 11   

 

7 Cev kanalizac PVC Ф 110x1000, PEŠATAN ili 
“odgovarajuce” kom 6   

 

8 Cev kanalizac PVC fi 75x2000, PEŠATAN ili 
“odgovarajuce” kom 3   

 

9 Cev kanalizac PVC fi 75x500, PEŠATAN ili 
“odgovarajuce” kom 3   

 

10 Cev kanalizac PVC Ф 50x500, PEŠATAN ili 
“odgovarajuce” kom 11   

 

11 Cev kanalizac PVC Ф 50x250, PEŠATAN ili 
“odgovarajuce” kom 4   

 

12 Cev PVC 25, PEŠATAN ili “odgovarajuce” MET 6    

13 Crevo za bojler s metalnim plaštom kom 6    

14 Crevo za nastavak 3/8“ za srčastu bateriju 350mm sa 
plaštom, MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 56   

 

15 Crevo za nastavak 3/8“ za srčastu bateriju 600mm sa 
plaštom, MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 6   

 

16 Crevo za tuš sa plaštom hromiranim-metalnim 1,5m, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 84   

 

17 Crevo za vodokotlić (3/8''-3/8'');(3/8''-1/2'');(1/2''-
1/2'') 450mm, MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 84   

 

18 Drška-raspršivač za tuš (metalna), MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 84   

 

19 Držač peškira metalni, ROSAN, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

20 Držač rolo toalet ubrusa–metalni hromirani, ROSAN, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 28   

 

21 Držač sapuna žičani, ROSAN, MARBOMIL ili 
“odgovarajuce” kom 42   

 

22 Držač toalet papira sa poklopcem, ROSAN, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 14   

 

23 Ek ventil (1/2'' - 3/8'''), ROSAN ili “odgovarajuce” kom 42    

24 Grejač bojlera magnohrom sa dihtungom komplet sa 
kontraflansnom I cep srafom, SREČKO ili 
“odgovarajuce” kom 3   

 

25 Gumice za virble 3/8'' ravna kom 40    
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26 Gumice za virble1/2''  ravna kom 200    

27 Guma prelazna fi70 kom 14    

28 Guma prelazna fi50 kom 28    

29 Kanap za vodo kotlić za potezanje kom 100    

30 Kudelja fina, UŽAR ili “odgovarajuce” kg 3    

31 Lavabo 430, KOLO ili “odgovarajuce” kom 7    

32 Lavabo 500, KOLO ili “odgovarajuce” kom 14    

33 Loptasti ventil ½“, KFA ili “odgovarajuce” kom 7    

34 Loptasti ventil ¾“, KFA ili “odgovarajuce” kom 7    

35 Loptasti ventil 1“,KFA ili “odgovarajuce” kom 7    

36 Luk 45 i 90º Ф 110, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 14    

37 Luk 45 i 90º Ф 75, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 14    

38 Lule za baterije  30cm, MARBOMIL, ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 28   

 

39 Lule za baterije 20 cm, MARBOMIL, ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 56   

 

40 Manzetna novi tip – Ø50/5/4, CONIMEX ili 
“odgovarajuce” kom 70   

 

41 Manzetna novi tip -  Ø50/1, CONIMEX ili 
“odgovarajuce” kom 70   

 

45 Manžetna gumena fi75 kom 1    

46 Mehanizam za ugradne kotliće „Viega“ kom 3    

47 Mešač za jedor. Bateriju Ф 35x68 i Ф 35x38, ROSAN 
ili ekvivavalent kom 28   

 

48 Muf dupli fi50, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 1    

49 Muf dupli fi110, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 1    

50 Nastavak etaž baltik za  WC šolju, PEŠTAN ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

51 Nastavak simplon guma za WC šolju, PEŠTAN ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

52 Nosac zavese, metalni, ravni, EUROPLAST ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

53 Nosac zavese, metalni, ugaoni, EUROPLAST ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

54 Ogledalo, 60x40, BOMACO ili “odgovarajuce” kom 17    

55 Ozračna slavinica 3/8“ – leptir, HERC ili 
“odgovarajuce” kom 14   

 

56 Perlator-mrežica sa spolj.i unutr. Navojem, ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 140   

 

57 Plovak za vodo kotlić bezšumni- KRUŠIK ili 
“odgovarajuce” kom 42   

 

58 Prebacivač krstak 1/2"-3/4" kom 7    

59 Prelaz pvc-liv 110 HL, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 4    
60 Prelaz LIV-PVC fi100, PEŠTAN ili kom 4    
61 Prelaz un 25x3/4 , PEŠTAN ili kom 1    

62 Redukcija 75/50, PEŠTAN ili kom 1    

63 Rešetka podna rosfraj15x15cm deblja, MEALFLEX ili 
“odgovarajuce”  kom 28   

 

64 Revizija fi110 PVC , PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 4    

65 Sifon fleskibilni PVC, NVM UROŠ ili “odgovarajuce” kom 140    
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66 Sifon metalni (5/4''), ROSAN ili “odgovarajuce” kom 1    

67 Slavina jednoručna toaletna (1/2'') sa donjim izlivom, 
MARBOMIL ili “odgovarajuce” kom 14   

 

68 Spojka fi 100, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 1    

69 Slivnik PVC fi50, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 3    

70 Šraf  držač lavaboa – kpt (2/1)   10÷12X120÷ 150 mm kom 84    

71 Šraf za WC šolju – kpt (2/1) kom 42    

72 Ploca kontrolna vising for life 1 - hrom ’’Viega’’ ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

73 
Teflon traka 

kom 14   

 

74 Ventil ½ “ sa točkićem ravni kom 7    

75 Ventil 1“  sa točkićem ravni kom 4    

76 Ventil sigurnosti za bojler  komak kom 3    

77 Virbla 1/2'' komplet sa metalnom kapom kom 56    

78 Virbla 3/8'' komplet sa metalnom kapom kom 14    

79 Vodokotlić PVC, KRUŠIK ili “odgovarajuce” kom 14    

80 WC daska Ines (PVC) 3 mm debljine, NVM UROŠ ili 
“odgovarajuce” kom 112   

 

81 Wc daska, mediapan, NVM UROŠ ili “odgovarajuce” kom 7   
 

82 Wc šolja – simplon  ines, KOLO ili “odgovarajuce” kom 14    

83 Zavesa za kupatilo 180x200 sa alkama, EUROPLASZ 
ili “odgovarajuce” kom 28   

 

84 Zvono za vodokotlić metalni, KRUŠIK ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

85 Zvono za vodokotlić plastični krušik kom 42    

86 Lavabo “580” sa rupom “A” klasa, KRUŠIK ili 
“odgovarajuce” Kom 4   

 

87 Prekidač vodokotlića (krušik) komplet sa polugom, 
KRUŠIK ili “odgovarajuce” Kom 56   

 

88 Koleno pocinkovano br.1-1, KFA, Titan ili 
“odgovarajuce” Kom 3   

 

89 Holender – 1 “ sa konusom, KFA, Titan ili 
“odgovarajuce” Kom 1   

 

90 Holender – 1” ravni sa dihtungom, KFA, Titan ili 
“odgovarajuce”  Kom 1   

 

91 Klizna spojka – 1”, KFA, Titan ili “odgovarajuce” Kom 1    

92 Podna guma za wc šolju, NVM UROŠ ili 
“odgovarajuce” Kom 14   

 

93 Redukcija Ф160/110, PEŠTAN ili “odgovarajuce” Kom 1    

94 Dupli muf Ф160, PEŠTAN ili “odgovarajuce” Kom 1    

95 Cev (pvc) Ф160/3000, PEŠTAN ili “odgovarajuce” Kom 1    

96 Cev (pvc) Ф160/2000, PEŠTAN ili “odgovarajuce” Kom 1    

97 Ručica jed. Baterije KRATKE, ROSAN ili 
“odgovarajuce” Kom 14   

 

98 Ručica jed. Baterije KING, ROSAN ili “odgovarajuce” Kom 14    

99 Virbla ventila ½” sa S/N, ROSAN ili “odgovarajuce” Kom 28    

100 Virbla ventila ¾” sa S/N, ROSAN ili “odgovarajuce” Kom 3    

101 Laneni firnajz, DUGA ili “odgovarajuce” l 3    
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102 Dihtung platno 3 mm2, REKORD ili “odgovarajuce” m2 1    

103 Vaserdiht 1l, VASERDIHT ili “odgovarajuce” kom 1    

104 BISON - MONTAGEKIT / GRAÐEVINSKI LEPAK  - 
KARTUŠA 310 ml, BISON ili “odgovarajuce” kom 14   

 

105 Čep pocinkovani 1/2", TITAN ili “odgovarajuce” kom 42    

106 Čep pocinkovani 3/4", TITAN ili “odgovarajuce” kom 28    

107 Dihtung gume 3/4" za baterije, NVM UROŠ ili 
“odgovarajuce” kom 140   

 

108 Dihtung za zvono za vodokotlić plastični, NVM UROŠ, 
KRUŠIK ili “odgovarajuce” kom 42   

 

109 Hromiran Produzetak 1/2col 10mm, ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 14   

 

110 Hromiran Produzetak 1/2col 20mm, ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 14   

 

111 Hromiran Produzetak 1/2col 30mm, ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 14   

 

112 EK VENTILI RAZVODNI VENTIL ½, ROSAN ili 
“odgovarajuce” kom 21   

 

113 ISPIRNA CEV ZA VODOKOTLIĆ METALPLASTNVM 
UROŠ, METALPLAST ili “odgovarajuce” kom 42   

 

114 Crevo dovodno za Veš mašinu, NVM UROŠ ili 
“odgovarajuce” kom 3   

 

115 Čep za vodu 1 ", TITAN ili “odgovarajuce” kom 3    

116 Čep za vodu 3/4 ", TITAN ili “odgovarajuce” kom 3    
117 Holender  1/2 ", TITAN ili “odgovarajuce” kom 3    
118 Muf 1 ", TITAN ili “odgovarajuce”  kom 7    
119 Muf 3/4 ", TITAN ili “odgovarajuce” kom 7    
120 Muf 1/2 ", TITAN ili “odgovarajuce” kom 7    

121 Dupli nipli 3/8", TITAN ili “odgovarajuce”  kom 28    

122 Dupli nipli 3/4", TITAN ili “odgovarajuce” kom 14    

123 Dupli nipli 1/2", TITAN ili “odgovarajuce” kom 42    

124 Dupli nipli 1", TITAN ili “odgovarajuce” kom 7    

125 Poluga vodokotlića za krušik, NVM UROŠ ili 
“odgovarajuce” kom 28   

 

126 Priključak za baštensko crevo 1/2", METALPLAST ili 
“odgovarajuce” kom 28   

 

127 Pileta za umivaonik 5/4",BRNO ili “odgovarajuce” kom 7    

128 Čep za lavabo fi 50, BRNO ili “odgovarajuce” kom 14    

129 Čep za kanalizacijone cevi fi 50, PEŠTAN ili 
“odgovarajuce” kom 28   

 

130 Čep za kanalizacijone cevi fi 75, PEŠTAN ili 
“odgovarajuce” kom 14   

 

131 Čep za kanalizacijone cevi fi 100, PEŠTAN ili 
“odgovarajuce” kom 14   

 

132 Nadgradnja ventila sa kapom metalna kapa i rozetna 
1/2", ROSAN ili “odgovarajuce” kom 70   

 

133 Redukcija 1/2" na 3/8 ", METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kom 3   

 

134 Ekspres spojke 1/2", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 14    
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135 

Ekspres spojke 3/4", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 3   

 

136 Ekspres spojke 1", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 3    

137 Ekspres spojke 5/4", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 3    

138 Ekspres spojke 6/4", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 3    

139 Ekspres spojke 2", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 3    

140 Ekspres spojke 2,5", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 3    

141 Ekspres spojke 3", METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 3    

142 Virbla 1/2'', ROSAN ili “odgovarajuce”  kom 7    

143 Virbla 3/4'' , ROSAN ili “odgovarajuce” kom 7    

144 Virbla 1'' , ROSAN ili “odgovarajuce” kom 7    

145 Teštih 1/2" pocinkovani, TITAN ili “odgovarajuce” kom 3    

146 Teštih 3/4" pocinkovani, TITAN ili “odgovarajuce” kom 3    

147 Teštih 1" pocinkovani, TITAN ili “odgovarajuce” kom 3    

148 Šelna ½; 3/41;METALFLEX ili “odgovarajuce”  kom 70    

149 Sikaflex® Crystal Clear Potpuno providno 
višenamensko sredstvo za zaptivanje i lepljenje 290 
ml, SIKA ili “odgovarajuce” kom 7   

 

150 SIKA AnchorFix-1 300 ml PU masa za ankerisaje, SIKA 
ili “odgovarajuce” kom 3   

 

151 PVC VENTILACIONA REŠETKA Ø100 -110mm – BELA, 
TEXO ili “odgovarajuce” kom 28   

 

152 
Slivnik 50 H suvi - MTX *03.12, METALFLEX ili 
“odgovarajuce” 

kom 7   

 

153 Slivnik 50 H suvi sa resetkom - MTX *11.07., 
METALFLEX ili “odgovarajuce” kom 7   

 

154 Rust-Oleum Tub&Tile dvokomponentni epoksi akrilni 
set je premaz za kade, PEŠTAN ili “odgovarajuce” kom 3   

 

155 
Vakum guma za odgušivanje sa ručicom kom 6   

 

UKUPNO BEZ PDV  

PDV  

UKUPNO SA PDV  

 
В) БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

r.br 
NAZIV JM 

Okvirna 
količina 

Jed. Cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

1 Automat za zatvaranje vrata – (diplomat 3), KING ili 
“odgovarajuce” kom 3   

 

2 Bonsek platno ‘’flex’’, ULTRAFLEX ili “odgovarajuce” kom 14    

3 Brava za cilindar 8 cm B.S.   1304.21.101, TOJO ili 
“odgovarajuce” kom 28   

 

4 brava za metalna vrata 40mm sa burencatom 
3341.25.301, TOJO ili “odgovarajuce”  kom 14   

 

5 brava za metalna vrata 40mm sa jezičkom 
3343.25.301, TOJO ili “odgovarajuce” kom 28   

 

6 brava za običan ključ 60mm     6.5 1301.18.101, TOJO 
ili “odgovarajuce” kom 14   

 

7 brava za običan ključ 80mm   1306.21.102, TOJO ili kom 14    
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“odgovarajuce” 

8 brava za vrata BS 65mm     za cilindar  1302.18.102, 
TOJO ili “odgovarajuce” kom 21   

 

9 Bravica za el. ormar i kasete  3768.00.400, LIBERO ili 
“odgovarajuce” kom 56   

 

10 Brava za metalna vrata 50/35 ito, TOJO ILI 
“ODGOVARAJUCE” kom 28   

 

11 BURGIJA O1-10mm HSS-G SET 19 kom  (1-
10=19kom)  hss, RUCO ili “odgovarajuce”  gar 1   

 

12 BURGIJA SDS-plus Ø10x100x160mm, RUCO ili 
“odgovarajuce”  kom 3   

 

13 BURGIJA SDS-plus Ø6x100x160mm, RUCO ili 
“odgovarajuce”  kom 3   

 

14 BURGIJA SDS-plus Ø8x100x160mm , RUCO ili 
“odgovarajuce” kom 3   

 

15 cilindar za bravu BS  30 – 30mm 1851.61.400, ELZET 
ili “odgovarajuce” kom 70   

 

16 cilindar za bravu BS  30 – 50mm   1853.80, ELZET ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

17 dijamantske burgije 10mm ,RUCO ili “odgovarajuce” kom 1    

18 dijamantske burgije 6mm, RUCO ili “odgovarajuce” kom 1    

19 dijamantske burgije 8mm, RUCO ili “odgovarajuce” kom 1    

20 Ekseri (1-5cm) 10 i 15 i 20 i 30, METALFLEX ili 
“odgovarajuce” kg 3   

 

21 Ekseri (6-10 cm), METALFLEX ili “odgovarajuce” kg 7    

22 elektrode za el.varenje 2.5mm – JADRAN ili 
“odgovarajuce” kg 6   

 

23 katanac BS – 45mm, ELZET ili “odgovarajuce” kom 140    

24 Klizač fioke 40, AXON ili “odgovarajuce” kom 14    

25 Kutijasti profil 25x25x1,5, UTVA ili “odgovarajuce” kg 14    

26 kvaka sa šiltom za drvo BS  1182.91.219+1184.90.2, 
TEHNO AS ili ekvavilent pari 42   

 

27 Kuka velika 2/1 bela za garderobu, VIN PRODUKT ili 
“odgovarajuce” kom 28   

 

28 Lanac – veličina okca 2,5cm debljina 2mm, LUZAR ili 
“odgovarajuce” m 14   

 

29 List ubodne testere T101B za ’’BOSCH’’ testeru 
BOSCH ili ekvavilent kom 14   

 

30 Mast grafitna for 2 MSF 0,8/1, JUSEL ili 
“odgovarajuce” kom 1   

 

31 Matica M4, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

32 matica  M 5, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

33 matica M6, RUMETAL ili “odgovarajuce”  kom 140    

34 matica M8, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

35 Matica M10, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

36 Municija za električnu heftalicu 53/8, SIK ili 
“odgovarajuce” kut 28   

 

37 Municija za električnu heftalicu 53/10, SIK ili 
“odgovarajuce” kut 28   

 

38 Nitne bakarne Ф 4x10mm, RUMETAL ili kom 140    
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“odgovarajuce” 

39 Odbojnik za vrata, gumeni, A&A ili “odgovarajuce” kom 28    

40 Perforirana traka METALFLEX ili “odgovarajuce” m 28    

41 ploča brusna 180x6x22a, SWATY ili “odgovarajuce” kom 1    

42 ploča za sečenje metala 180x3x22a, SWATY ili 
“odgovarajuce” kom 7   

 

43 Podloška M5, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

44 Podloška M6, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

45 Podloška M8, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

46 rajber – za zabravljivanje vrata, VIN PRODUKT ili 
“odgovarajuce” kom 14   

 

47 Klinasti kaiš B 1690 Lw 17x1650 2i, BOROVO ili 
“odgovarajuce” kom 10   

 

48 Klinasti kaiš SP2 1637 Lw x1650 2a, BOROVO ili 
“odgovarajuce” kom 8   

 

49 Klinasti kaiš SP2 1362 Lw x1375 2a, BOROVO ili 
“odgovarajuce”  kom 8   

 

50 Klinasti kaiš B 17x1300 2i , BOROVO ili 
“odgovarajuce” kom 13   

 

51 Reza  za katanac , VIN PRODUKT ili “odgovarajuce” kom 14    

52 Ručica za fioku, VIN PRODUKT ili “odgovarajuce”  kom 14    

53 Rukavice kožne, ALBA ili “odgovarajuce”  pari 28    

54 Rukavice PVC za rukovaoce pumpi za gorivo-
duže,ALBA ili “odgovarajuce” pari 6   

 

55 
Prohromske elektrode Ø2,5 mm 

kom 40   
 

56 Sprej WD 40, WD ili “odgovarajuce” kom 8    

57 staklo za masku crno -11, WOMAX ili “odgovarajuce” kom 7    

58 staklo za masku providno, WOMAX ili “odgovarajuce” kom 7    

59 šarka klap ravna,LIBERO ili “odgovarajuce” kom 28    

60 Štelujuća bravica za ormare   4641, LIBERO ili 
“odgovarajuce” kom 42   

 

61 Bravica za ormare 138, LIBERO ili “odgovarajuce” kom 42    

62 Tipl za gips 25 PUŽNI, VIN PRODUKT ili 
“odgovarajuce” kom 140   

 

63 točkić za fotelje fi 50 , GHIDINA ili “odgovarajuce” kom 42    

64 točkić za kolica - 100mm okretni, GHIDINA ili 
“odgovarajuce” kom 28   

 

65 točkić za kolica - 100mm sa kočnicom, GHIDINA ili 
“odgovarajuce”  kom 14   

 

66 Točkići za kolica  200x50 fiksni, GHIDINA ili 
“odgovarajuce”  kom 6   

 

67 Točkići za kolica  200x50 okretni, GHIDINA ili 
“odgovarajuce”       kom 11   

 

68 Točkići za kolica  200x50 sa kočnicom, GHIDINA ili 
“odgovarajuce”            kom 6   

 

69 Tripšlus brava       4649, LIBERO ili “odgovarajuce” kom 14    

70 Vijak M4x15, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 28    



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. М19/20  63/ 64 

  

 

71 vijak M5x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

72 vijak M6x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

73 vijak M8x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 140    

74 Vijak M10x60, RUMETAL ili “odgovarajuce” kom 70    

75 Ravni zaporni ventil No15Np16, MIP ĆUPRIJA ili 
“odgovarajuce” Kom 4   

 

76 Ravni zaporni ventil No20Np16, MIP ĆUPRIJA ili 
“odgovarajuce” Kom 4   

 

77 Ravni zaporni ventil No25Np16, MIP ĆUPRIJA ili 
“odgovarajuce” Kom 4   

 

78 Prirubnički set No25/NP16, MIP ĆUPRIJA, HERC ili 
“odgovarajuce” Kom 4   

 

79 Ležaj 6005 zz, SKF ili “odgovarajuce” Kom 4    

80 Mreža za komarce, EUROPLAST ili “odgovarajuce” m2 28    

81 Točkić za kolica - 75mm okretni   sa otvorom fi 10 
mm, GHIDINA ili “odgovarajuce” Kom 6   

 

82 Vijak fi 4 l=20mm samorezac, RUMETAL ili 
“odgovarajuce” kom 1400   

 

83 PVC vezice 250x3,6 mm, ELIT + ili “odgovarajuce” kom 140    

84 PVC vezice 430x4,8 mm, ELIT + ili “odgovarajuce” kom 140    

85 Dihtunzi klingerit 1/2" , REKORD ili “odgovarajuce” kom 28    

86 Dihtunzi klingerit 3/4" , REKORD ili “odgovarajuce” kom 28    

87 Dihtunzi klingerit 1" , REKORD ili “odgovarajuce” kom 28    

88 Mašinska šarka sa kuglicom Ø 30, VIN PRODUKT ili 
“odgovarajuce” kom 4   

 

89 Bravarska šarka sa kuglicom Ø35x180 VIN PRODUKT 
ili “odgovarajuce” kom 4   

 

90 Ušice za katanac manje, ELZET ili “odgovarajuce” kom 1    

91 Šarka bravarska sa pločicom Ø25x100, VIN PRODUKT 
ili “odgovarajuce” kom 4   

 

92 Kugla Rukohvat, TEHNO AS ili “odgovarajuce” kom 3    

93 Kutijasti profil 40x30x2 (u delovima do 2,1m), UTVA 
ili “odgovarajuce” kg 28   

 

94 Kutijasti profil 40x20x1,5 (u delovima do 2,1m), 
UTVA ili “odgovarajuce” kg 28   

 

95 O-ring gumice za kiseonik (O2) 100 kom, REKORD ili 
“odgovarajuce” kom 4   

 

96 O-ring gumice za azot suboksid (N2O) 100 kom, 
REKORD ili “odgovarajuce” kom 4   

 

UKUPNO BEZ PDV  

PDV  

UKUPNO SA PDV  

 
Г) МАТЕРИЈАЛ ОД ПЛАСТИКЕ И СЛИЧНО 

RB naziv jm 

 Okvirna 
količina 

Jed. Cena 
bez pdv-a 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

1 
Plastične kutije za zamrzivače sa heremetičkim poklopcem 
četvrtaste 1L kom 42   

 

http://www.rapol.co.rs/sr/sarke/bravarska-sarka-sa-kuglicom-o35x180-553
http://www.rapol.co.rs/sr/usicezakatanac/usice-za-katanac-manje-25
http://www.rapol.co.rs/sr/novouponudi/sarka-bravarska-sa-plocicom-o25x100-570
http://www.rapol.co.rs/sr/kuglarukohvat/-kugla-rukohvat-27
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2 
Plastične kutije za zamrzivače sa heremetičkim poklopcem 
četvrtaste 2L kom 42   

 

3 
Plastične kutije za zamrzivače sa heremetičkim poklopcem 
četvrtaste 3L kom 42   

 

4 
Plastične kutije za zamrzivače sa heremetičkim poklopcem 
četvrtaste 6L kom 42   

 

5 
Plastične kutije za zamrzivače sa heremetičkim poklopcem 
četvrtaste 10L kom 6   

 

6 
Plastične kutije za zamrzivače sa heremetičkim poklopcem 
četvrtaste 30L kom 6   

 

7 PVC ofingeri kom 420    
8 Ofingeri drveni kom 140    

9 
ALUMINIJUMSKI UGRADNI I NADGRADNI OTIRAČ SA 
ISPUNOM OD GUME,ČETKE ILI TEKSTILA ZA SVE TIPOVE 
JAVNIH OBJEKATA(120x80) spolja kom 1   

 

10 
ALUMINIJUMSKI UGRADNI I NADGRADNI OTIRAČ SA 
ISPUNOM OD GUME,ČETKE ILI TEKSTILA ZA SVE TIPOVE 
JAVNIH OBJEKATA(120x80) unutra kom 1   

 

11 Curver ulošci za frižider 2x400g komplet kom  21    
12 Traka samolepljiva za izolaciju(50m) sirine 50mm kom  1    
13 Samolepiva pločasta izolacija d=10 mm m2 3    
UKUPNO BEZ PDV  
PDV  
UKUPNO SA PDV  

 
UKUPNO BEZ PDV (A+Б+В+Г)  
PDV (A+Б+В+Г)  
UKUPNO SA PDV (A+Б+В+Г)  

 
Место:_____________                                                                      Понуђач: 
Датум:_____________                   М.П.                     ______________________                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
Упутство понуђачима како да попуне Образац структуре цене: 

- понуђачи уписују цене у партијама у којима учествују у 
предметном поступку јавне набавке према табелама овог 
Обрасца. Табеле обрасца који се не односе на понуђене партије, 
понуђачи не попуњавају. 


