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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.122-03 од 
03.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.123-03 бр.03.09.2019. 
године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку материјала за текуће 
одржавање објекта и опреме 

ЈН бр.08/2019  
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА  

Геронтолоши центар „ Књажевац“. 
 Карађорђева 55, 19350 Књажевац 
Веб адреса: www.gcknjazevac.rs 
Е - mail адреса: gcknjaz@verat.net  
 

2. ВРСТА ПОСТУПКА  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предмет јавне набавке су добра.  
Предмет јавне набавке je обликован у 3 партијe, и то: 
Партија бр.1 – електро материјал 
Партија бр.2 – материјал за водовод и канализацију 
Партија бр.3 – материјал за текуће одржавање објекта и грађевински материјал 
 
Понуђач може поднети понуду за све партије или само за поједину од наведених 

партија. У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се 
може оцењивати за сваку партију посебно. Понуда се подноси за све врсте и целокупне 
количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе понуда за све врсте и количине 
добара из партије која се доставља, понуда неће бити разматрана и биће одбијена као 
неприхватљива. 

Предмет јавне набавке је детаљније у Одељку II – Техничка спецификација. 
            Шифра из Општег речника набавке: 31000000 - опрема и потрошни материјал, за сваку 
партију. 

 
4. КОНТАКТ  

Путем поште на адресу: Геронтолоши центар „ Књажевац“, Карађорђева 55, 19350 
Књажевац 

Путем е маил-а: gcknjaz@verat.net 
            Лице за контакт: Аница Бранковић и Наташа Величковић Милетић. 

Радно време Наручиоца је од 07:00 до 15:00 часова, од понедељка до петка.  
НАПОМЕНА: Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем 
понуда није дозвољено телефонским путем. 
 
5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке, на 
сајту наручиоца или непосредно на адреси наручиоца. 
 
6. НАПОМЕНА УКОЛИКО ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
7. ПОДАЦИ О МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Рок за достављање понуда је до 01.10.2019. године до 12 часова.  
Понуде се достављају на адресу Наручиоца: Геронтолоши центар „ Књажевац“, 

Карађорђева 55, 19350 Књажевац, сваког радног дана у радно време Наручиоца, 07:00 до 15:00 
часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која на адресу наручиоца буде 
приспела после 12,00 часова. 
 
8. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Јавно отварање понуда обавиће се 01.10.2019. године у 13,00 часова, у просторијама 
Наручиоца“, у Карађорђевој 55, 19350 Књажевац.  

.  

mailto:gcknjaz@verat.net
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

1. Предмет јавне набавке су добра – материјал за текуће одржавање објекта и опреме.  

2. Предметна јавна набавка је обликована у 3 партије: 

 

ПАРТИЈА БРОЈ 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

Р. 
бр. 

Назив,врста и карактеристика 
добара 

Јед.м
ере 

Количине  

1 Буксна челична ком 100 

2 Редна клема пресек 2,5мм2 ком 10 

3 Редна клема пресек 6мм2 ком 10 

4 Редна клема пресек 10мм2 ком 10 

5 Редна клема пресек 16мм2 ком 10 

6 Редна клема  пресек 25мм2 ком 10 

7 Изолир трака црна пвц, затезна 
чврстоћа >35н/19мм, дебљина мин 
0,13мм, ширина мин. 19мм, дужина 
20м 

ком 25 

8 Тв прикључница мушка пвц ком 20 

9 Тв прикључница женска пвц ком 20 

10 Т разводник бели – 1 улаз а 2 излаза ком 15 

11 Т разводник бели – 1 улаз а 3 излаза ком 15 

12 Антенска тв прикључница 
индивидуална 

ком 15 

13 Скретница за коаксијални кабал са 
појачивачем 

ком 10 

14 Грејна плоча 4000 W за кухињу ком 1 

15 Грејна плоча Ø145 ком 2 

16 Грејна плоча Ø165 ком 2 

17 Грејач за кипер (од 3000-4000w на 
380 волти) 

ком 1 

18 Грејач веш машине ГР-50 3kw ком 2 

19 Грејач веш машине ГР-50 4kw ком 2 

20 Грејач веш машине ГР-50 5kw ком 1 

21 Грејач бојлера 3000 w ком 10 

22 Грејач бојлера 2000 w са фланшном 
од 5/4“ са дихтунгом 

ком 2 

23 Грејач бојлера 2000 w са плочом  са 
дихтунгом 

ком 2 

24 Грејач бојлера 9000 w са фланшном 
од 6/4“ са дихтунгом 

ком 1 

25 Грејач бојлера од  2000w ком 5 

26 Дихтунг за грејач бојлера од 2000w ком 2 

27 Прекидач обичан 10А бели пвц ком 30 

28 Прекидач обичан 16А бели пвц ком 30 

29 Прекидач серијски бели , уградња у 
зид у кутију фи 60мм 

ком 20 

30 Прекидач наизменични бели пвц ком 15 

31 Прекидач унакрсни бели пвц, склопка ком 10 
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унакрсна) 

32 Прекидач 32А (гребенасти за шпорет) ком 1 

33 Прекидач ОГ бели, једнополна 
склопка 

ком 10 

34 Утичница ОГ бела са поклопцем 
двополна прикључница, керамичка 

ком 10 

35 Утикач (виљушка) монофазна пвц 
бела 

ком 20 

36 Утикач (виљушка) монофазна гумена  ком 5 

37 Утикач (виљушка) трофазна пвц ком 5 

38 Утичница монофазна обична 2П са 
порцеланским језгром 

ком 15 

39 Утичница трофазна обична са 
порцеланским језгром 

ком 5 

40 Утичница трофазна ОГ пвц бела са 
поклопцем 

ком 5 

41 Пвц каналица 12*12*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

мет 15 

42 Пвц каналица 12*25*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

мет 15 

43 Пвц каналица 25*25*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

мет 15 

44 Пвц каналица 40*60*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

мет 15 

45 Фид склопка 63А четворополна ком 1 

46 Аутоматски осигурач 25А једнополни, 
брзи 

ком 5 

47 Аутоматски осигурач 20А једнополни, 
брзи 

ком 5 

48 Аутоматски осигурач 16А једнополни, 
брзи 

ком 5 

49 Аутоматски осигурач 10А једнополни, 
брзи 

ком 5 

50 Кабaл 2*0,75 мет 30 

51 Кабaл 3*1,5 мет 30 

52 Кабaл 3*2,5 мет 30 

53 Кабaл 5*2,5 мет 50 

54 Силиконски кабaл пр.2,5мм2 мет 35 

55 Силиконски кабaл пр.4мм2 мет 35 

56 Коаксијални кабaл 3 шит, средња 
жица 1,2 мм 

мет 90 

57 Продужни кабaл 3*1.50 – 3м ком 15 

58 Продужни кабaл 3*1.50 – 5м ком 15 

59 Проводник силикон пресек 2,5мм2 мет 5 

60 Проводник силикон пресек 4мм2 мет 5 

61 Контактор КТ 63/А ком 1 

62 Контактор КТ 35/А ком 1 

63 Контактор КТ 25/А ком 1 

64 Контактор КТ 16/А ком 1 

65 Заштитни термостат радни ком 5 

66 Заштитни термостат капиларни ком 5 

67 Заштитни термостат цевасти ком 5 
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68 Термостат са пред прекидачем 
324/220 v 

ком 2 

69 Термостат са пред прекидачем 
320/380 v 

ком 2 

70 Термостат бојлера сигурносни ½“ ком 5 

71 ИП светиљка 2*36 w дихтована 
водоотпорна флуо светиљка ИП65 

ком 3 

72 Штедљива сијалица 25w дневно бела ком 5 

73 Лед сијалица 9 w е27 неутрална ком 20 

74 Лед сијалица 13 w е27 неутрална ком 20 

75 Лед сијалица 15 w е27 неутрална ком 20 

76 Лед цев са лед стартером 1,20м 16 w 
хладно бела 

ком 100 

77 Лед цев са лед стартером 1,20м 16 w 
неутрална 

ком 100 

78 Лед цев  60цм 10 w неутрална ком 100 

79 Лед панел 12w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 30 

80 Лед панел 18w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 30 

81 Лед панел 24w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 30 

82 Лед панел 40w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 10 

83 Светиљка растер 2*36 w ком 3 

84 Сијалица бистра 60w е27 ком 500 

85 Сијалица бистра 75w е27 ком 400 

86 Сијалица бистра 100w е27 ком 200 

87 Сијалица 25w е14 ком 15 

88 Неонска светиљка 2*36 w ком 5 

89 Фасонг обични е27 ком 20 

90 Рефлектор ЛЕД диода 50w, црне 
боје, ИП65, дим.мин.220*170*32мм, 
220-240V 

ком 5 

91 Паник лампа 2*8w ком 2 

92 Стартер флуо расвете од 4-22 w ком 80 

93 Стартер флуо расвете од 4-65 w ком 80 

94 Флуо цев  18w (0,60м) неутрална ком 70 

95 Флуо цев  36w (1,20м) неутрална ком 110 

96 Коса арматура за грло е27, бела, 
израђена од бакелита са 
порцеланским грлом 

ком 20 

97 Права арматура за грло е27, бела, 
израђена од бакелита са 
порцеланским грлом 

ком 5 

98 Опал кугла стаклена, 150мм пречник ком 15 

99 Шешир за опал куглу стаклену ком 3 

10
0 

Вентилатор (аспиратор) Ø100 ком 1 

10
1 

Вентилатор (аспиратор) Ø120 ком 1 

10 Разводна кутија Ø78 ком 3 
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2 

10
3 

Разводна кутија ОГ ком 3 

10
4 

Поклопац за разводну кутију ком 3 

10
5 

Дозна пвц Ø60 ком 5 

10
6 

Дозна пвц 100*100 ком 5 

10
7 

Зидна лампа, снага макс.100w, извор 
светла Е27 R80, напон 220-240V/50-
60 Hz 

ком 5 

10
8 

Гребенасти прекидач 16А ком 1 

10
9 

Гребенасти прекидач 25А ком 1 

110 Гребенасти прекидач 35А ком 1 

111 Гребенасти прекидач 63А ком 1 

112 Телефонски кабал са конектором 5 м ком 5 

113 Прекидач фазни (међугајтански) за 
столну лампу, округли кабал 2*0,75 

ком 20 

114 Телефонске прикључнице за у зид ком 10 

115 Адаптер 220v на 12v и 3А снаге, 
једносмеран напон 

ком 10 

 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 2 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОДВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 
 

Р. 
бр. 

Назив,врста и 
карактеристика добара 

Јед.мере Количине  

1 
Туш када узида дим.мин 90*90 
цм 

ком 1 

2 Гарнитура гумица за славину, 
равне фи 13, фи 16 и фи 19, 10 
ком.у паковању 

пак 3 

3 Колено ½ “ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе стране 

ком 15 

4 Колено 2“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе стране 

ком 2 

5 Колено 3/4“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе стране 

ком 5 

6 Колено 5/4“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе стране 

ком 5 

7 Колено 6/4“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе стране 

ком 5 

8 Колено 1 “ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе стране 

ком 5 

9 Колено ПВЦ ½ “ ком 10 

10 Колено ПВЦ 3/4“ ком 10 

11 Тештик 1“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 2 
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12 Тештик ½“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 10 

13 Тештик ¾“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 10 

14 Тештик 5/4“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 2 

15 Тештик 6/4“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 2 

16 Тештик ½“ пвц  ком 5 

17 Тештик 1“ пвц ком 5 

18 Тештик 3/4“ пвц ком 5 

19 Вентил 1“ (пропусни вентил 
точак 1“) 

ком 2 

20 Вентил ½“(пропусни вентил 
точак 1“) 

ком 10 

21 Вентил ¾“(пропусни вентил 
точак 1“) 

ком 10 

22 Вентил 5/4“ (пропусни вентил 
точак 1“) 

ком 2 

23 Вентил 6/4“ (пропусни вентил 
точак 1“) 

ком 2 

24 Горњи део пропусног вентила 
(надградња вентила) ½“ 

ком 5 

25 Вентил (пропусни) пвц ½“ ком 3 

26 Вентил (пропусни) пвц ¾“ ком 3 

27 Ек-вентил са вирблом  ½“ на 
3/8“ 

ком 20 

28 Радијаторски  вентил прави  ком 2 

29 Радијаторски вентил угаони ком 2 

30 Вентил ½“ са украсном 
розетном 

ком 5 

31 Вирбла вентила 1“ са 
рукохватом (плава/црвена боја) 

ком 5 

32 Вирбла вентила 1/2“ са 
рукохватом (плава/црвена боја) 

ком 30 

33 Вирбла вентила 3/4“ са 
рукохватом (плава/црвена боја) 

ком 5 

34 Вирбла вентила 5/4“ са 
рукохватом (плава/црвена боја) 

ком 5 

35 Вирбла вентила 6/4“ са 
рукохватом (плава/црвена боја) 

ком 5 

36 Вентил куглични 2“ ком 3 

37 Нипли цинковани 2“ ком 3 

38 Дупли нипли метални ¾“ ком 3 

39 Муф пвц ½“ ком 10 

40 Муф пвц 3/4“ ком 10 

41 Муф пвц ½“ са спољним 
навојем 

ком 3 
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42 Муф пвц 3/4“ са спољним 
навојем 

ком 3 

43 Муф пвц ½“ са унутрашњим 
навојем са ушицама 

ком 3 

44 Држач водоводних цеви пвц ½“ ком 20 

45 Држач водоводних цеви пвц 
3/4“ 

ком 20 

46 Шпулна за испусни вентил ком 2 

47 Водоводне пвц цеви ½“  мет 5 

48 Водоводне пвц цеви 3/4“ мет 5 

49 Сиц ½“ ком 10 

50 Шрафови за вц-шољу ком 15 

51 Подна гума за вц шољу-црна 
четвртаста 

ком 5 

52 Спојница за вц шољу равна 
пвц 

ком 5 

53 Мешачка глава за једноручну 
славину са округлим гумицама 
у подножју 

ком 2 

54 Држач пешкира фиксни л-600 
мм 

ком 2 

55 Држач папира пвц дим 
мин.14*10 цм 

ком 3 

56 Пловак водокотлића пвц 
бешумни 

ком 10 

57 Звоно водокотлића пвц ком 10 

58 Црево водокотлића ½“ ком 10 

59 Црево водокотлића 3/4“ ком 10 

60 Црево водокотлића 3/8“ ком 10 

61 Сифон лавабоа мали пвц, са 
инокс виљком, савитљив, 
пречника 6,5 цм 

ком 25 

62 Сифон лавабоа једноделни са 
инокс виљком,пвц, савитљив, 
пречника 7 цм 

ком 25 

63 Сифон судопере пвц, 
дводелни, еластични, пречника 
40мм 

ком 2 

64 Сифонска гумица за сифон 
пречника 6,5 цм 

ком 10 

65 Сифонска гумица за сифон 
пречника 7 цм 

ком 10 

66 Сифон за туш каду са инокс 
виљком, савитљив, пречника 
6,5 цм 

ком 3 

67 Шраф за лавабо (носач 
лавабоа 8*90) 

ком 5 

68 Чеп за мали лавабо  ком 5 

69 Чеп за велики лавабо  ком 5 

70 Вц даска пвц са пластичним 
шрафовима, дим. 36,5*45 цм 

ком 10 

71 Вц шоља – 2 рупе ком 4 
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72 Манжетна за вц шољу ком 10 

73 Лавабо за купатило 
(дим.мин.50 цм) 

ком 2 

74 Сливник ПВЦ  хоризонтални ком 5 

75 Сливник ПВЦ  вертикални фи 
110 

ком 5 

76 Сливник инокс  200*200 пр.отв. 
100 мм 

ком 5 

77 Водокотлић високомонтажни ком 5 

78 Дозер течног сапуна пвц од 500 
мл 

ком 5 

79 Пвц кривина Ø 50 ком 2 

80 Пвц кривина Ø 75 ком 2 

81 Пвц кривина Ø 100 ком 2 

82 Проточни бојлер 2 kw 
нискомонтажни 

ком 1 

83 Проточни бојлер 2 kw 
високомонтажни 

ком 1 

84 Бојлер 5л високомонтажни ком 2 

85 Бојлер 80л ком 1 

86 Носач бојлера универзални ком 3 

87 Туш црево дужине 2м са 
гумицама 

ком 50 

88 Ручица туша хромирана ком 50 

89 Гумице за пвц цеви Ø 50 ком 5 

90 Гумице за пвц цеви Ø 75 ком 5 

91 Гумице за пвц цеви Ø 100 ком 5 

92 Редуцир 1“- ¾“, поцинковани, 
садржи унутрашњи и спољни 
навој 

ком 5 

93 Редуцир  ¾“-1/2“, поцинковани, 
садржи унутрашњи и спољни 
навој 

ком 5 

94 Батерија једноручна зидна, 
дужина луле 15 цм до 17 цм 

ком 35 

95 Батерија дворучна зидна, 
дужина луле до 20 цм 

ком 5 

96 Батерија туша једноручна ком 8 

97 Батерија за мали бојлер 
једноручна 

ком 2 

98 Батерија једноручна насадна 
за судоперу са два бриконс 
црева 

ком 2 

99 Батерија једноручна насадна 
за лавабо, дужина луле до 15 
цм 

ком 5 

100 Бринокс црево за насадне 
славине дужина 40 цм 

ком 2 

101 Силикон провидни, 280 мл, са 
пластичним наставком 

ком 5 

102 Т-рачва 75/50 пвц ком 5 

103 Брза спојка за црево ½“ ком 5 
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104 Брза спојка за црево ¾“ ком 5 

105 Армирано гумено црево ½“ пвц мет 20 

106 Армирано гумено црево 3/4“ 
пвц 

мет 20 

107 Крстићи за плочице 3мм, 
паковање од 100 ком. 

пак 1 

108 Ребрасто црево за вц шољу 
5/4“ 

ком 10 

109 Горњи део пропусног вентила 
(надградња вентила) 3/4“ 

ком 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 3 –МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И 
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Р. 
бр. 

Назив,врста и карактеристика 
добара 

Јед.мере Количине  

1 Клима уређај 12 А класе ком 1 

2 Турбан шраф М6 6*60 ком 80 

3 Турбан шраф М8 8*60 ком 80 

4 Уметак (цилиндар) браве елзет ком 30 

5 Бургија за метал Ø2 ком 5 

6 Бургија за метал Ø4 ком 10 

7 Бургија за метал Ø6 ком 10 

8 Бургија за метал Ø8 ком 10 

9 Бургија за метал Ø10 ком 3 

10 Бургија за метал Ø12 ком 3 

11 Бургија видија Ø6 ком 5 

12 Бургија видија Ø8 ком 5 

13 Бургија видија Ø10 ком 3 

14 Бургија видија Ø12 ком 3 

15 Типли сиви Ø 6 ком 30 

16 Типли сиви Ø 8 ком 30 

17 Типли сиви Ø  10 ком 30 

18 Типли сиви Ø  12 ком 30 

19 Типли жути Ø 6 ком 30 

20 Типли жути Ø 8 ком 100 

21 Типли жути Ø  10 ком 150 

22 Типли жути Ø  12 ком 50 

23 Челични типли М8 ком 5 
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24 Челични типли М10 ком 5 

25 Катанац 40мм са 3 кључа ком 5 

26 Катанац 60мм са 3 кључа ком 5 

27 Радијаторска четка, од 
природних влакана, са 
металним обухватом и 
пластичном закривљеном 
дршком, ширина 2“ 

ком 5 

28 Челична четка, пвц дршка 
270мм 

ком 1 

29 Метар (5 метра дужине) ком 2 

30 Четка за фарбање 6 цм са 
дрвеном дршком  

ком 5 

31 Брусна плоча за сечење Ø 115 ком 10 

32 Брусна плоча за сечење Ø 180 ком 20 

33 Брусна плоча за брушење Ø 
115 

ком 3 

34 Брусна плоча за брушење Ø 
180 

ком 2 

35 Лист за бонсек од 300 мм ком 5 

36 Жица паљена 1,2мм кг 5 

37 Сет шрафцигера 7 комада, 
(4*равни и 3* крстасти) 

ком 1 

38 Рукавице радне-заштитне 
латекс наранџасте, величина 
XL 

пар 30 

39 Ланац од 4мм мет 5 

40 Бандаж трака 50мм*90м ком 1 

41 Кант трака 1мм мет 50 

42 Фугомал бели пак. 5 кг  кг 10 

43 Челични профил за гипс таблу 
дим.50*50*0,6мм 

мет 5 

44 Гипсане табле за плафон од 
мин. 9мм, дим.1,2м*2м 

М2 5 

45 Гипсане табле за зид од мин. 12 
мм, дим.1,2м*2м 

М2 5 

46 Гипс пак.2кг Кг 2 

47 Глет маса пак.5 кг Кг 50 

48 Полудисперзија пак.25 кг   Кг 50 

49 Уљана основна боја за дрво и 
метал 650мл 

Ком 10 

50 Уљана завршна боја за дрво и 
метал 650мл 

ком 10 

51 Полиуретанска пена од 500мл 
са пластичним наставком 

Ком 3 

52 Пиштољ за пур пену Ком 1 

53 Гвожђе Ø6 Кг 5 

54 Гвожђе Ø8 Кг 5 

55 Гвожђе Ø10 Кг 5 

56 Гвожђе Ø12 Кг 5 

57 Мата Ø6 (6*2,10) глатка ком 2 

58 Грифовано плетиво 4*40*40 ком 3 
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59 Држаље дрвене за металну 
лопату, дужине 130 цм 

ком 3 

60 Лопата пвц за снег са 
држаљама дим.мин 40*30 

ком 3 

61 Лопата метална  са дрвеним 
држаљама 

ком 5 

62 Лепак туткал 250гр ком 5 

63 Лепак двокомпонентни 70гр Ком 10 

64 Лајсна алуминијумска 30*30мм мет 10 

65 Монтажни лепак 280мл ком 3 

66 Клинасти каиш 13*1650 ком 2 

67 Клинасти каиш 17*2150 ком 2 

68 Клинасти каиш 17*1100 ком 2 

69 Нитне алум. 4*12 ком 10 

70 Кухињска радна плоча-иверица мет 1 

71 Пробна лампа 140мм 220-500V ком 6 

72 Брава за расхладне коморе са 
кључем, за врата дебљине 10 
цм, подесиви прихватник, 
сигурносна унутрашња ручка 

ком 2 

73 Брава за метална врата 30*30 ком 2 

74 Брава за метална врата 40*40 ком 2 

75 Брава за дрвена врата са елзет 
улошком 

ком 30 

76 Шарке браварске Ø20 ком 5 

77 Шарке равне ком 50 

78 Бравица за метални орман ком 20 

79 Ручица ормана метална, лучног 
облика дужине 146мм 

ком 50 

80 Собна врата 80*205 ком 2 

81 Ринглица за орман  ком 30 

82 Штелујућа бравица за орман, 
2100 Hr 55*55мм/фи 22мм 

ком 35 

83 Бравица за фиоке, 2101 Hr фи 
19*22мм 

ком 35 

84 Аутомат за врата 182*42мм ком 1 

85 Кваке и шилтови са елзет 
улошком за метална врата 

ком 10 

86 Кучина кг 2 

87 Брава за пвц врата 25мм ком 5 

88 Брава за пвц врата 35мм ком 5 

89 Кваке за пвц врата 52/35 мм са 
цилиндром 45*45 

ком 5 

90 Спојница за пвц врата ком 5 

91 Ручица за пвц прозоре бела 
четвртка 45 мм 

ком 5 

92 Спољна ручица за балконска 
пвц врата бела 

ком 5 

93 Матица М4 ком 50 

94 Матица М5 ком 50 

95 Матица М6 ком 50 

96 Матица М8 ком 100 
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97 Матица М10 ком 50 

98 Матица М12 ком 50 

99 Матица М14 ком 50 

100 Матица М16 ком 50 

101 Подлошка равна М6 ком 50 

102 Подлошка равна М8 ком 50 

103 Подлошка равна М10 ком 50 

104 Подлошка равна М12 ком 50 

105 Сигурносна подлошка М6 ком 50 

106 Сигурносна подлошка М8 ком 50 

107 Сигурносна подлошка М10 ком 50 

108 Сигурносна подлошка М12 ком 50 

109 Уљани разређивач 1л Ком 10 

110 Нитро разређивач 0,75л ком 5 

111 Шелна 20-32 мм ком 2 

112 Товатна маст 1 kг кг 2 

113 Тунел гума (гума за веш 
машину) П-7 

ком 1 

114 Водилно коло ком 2 

115 Торно коло ком 5 

116 Уметак ваљка 3цм ком 5 

117 Уметак ваљка 7цм ком 5 

118 Дршка за ваљак (за уметак од 3 
цм) 

ком 3 

119 Дршка за ваљак (за уметак од 7 
цм) 

ком 3 

120 Распршивач пулсирајући пвц ком 2 

121 Носач полица, пвц са ексером ком 100 

122 Точак 160 мм окретни ком 5 

123 Точак 160 мм фиксни ком 5 

124 Точак 100 мм окретни са 
плочицом 

ком 5 

125 Зидни држач тв-а до 20 кг за тв 
од 13-42“ 

ком 10 

126 Електрода 2.5 кг 4 

127 Електрода 3.25 кг 1 

128 Шмиргла 60 N° мет 2 

129 Шмиргла 100 N° мет 2 

130 Шмиргла 120 N° мет 2 

131 Ексери 2*30 кг 2 

132 Ексери 3*20 кг 2 

133 Ексери 4*50 кг 2 

134 Ексери 5*70 кг 2 

135 Челични ексери од 4 цм кг 2 

136 Угаона брусилица 900 w ком 1 

137 Угаона брусилица 2000 w ком 1 

138 Ручна бушилица 850  w ком 1 

139 Бушилица (хилти) 1200  w ком 1 

140 Убодна тестера 500  w ком 1 

141 Ренде електрично 500  w ком 1 

142 Кључ окасто-виласти 10мм ком 1 



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр.08/19 

15/72 

  
 

143 Ручна колица, запремина 
посуде 80 лит 

ком 1 

144 Спољна гума за ручна колица ком 1 

145 Унутрашња гума за ручна 
колица 

ком 1 

146 Точак за ручна колица ком 1 

147 Гуме за штаке ком 10 

148 Гуме за штапове ком 10 

149 Чекић 200 гр ком 1 

150 Чекић 500 гр ком 1 

151 Хидраулична дизалица 2 тоне ком 1 

152 Плексиглас 3 мм провидан мет 2 10 

153 Шпаринг сечени 15*3 мет 3 

154 Заштитна фолија за кречење 
пвц 4м*5м, танка 

ком 2 

155 Рајбер за врата 6,0*60 ком 5 

156 Креп трака 48мм*50м ком 2 

157 Трака за упозорење жуто-црна 
7цм*100м 

ролна 1 

158 Уметак за аку одвијач ком 3 

159 Мешаљка за маст пвц ком 4 

160 Лесонит табла  дим. 
2750*1700мм 2,5мм дебљине 

М2 10 

161 Лексан безбојни 10мм  М2 5 

162 Ивер вијак 3*16 ком 50 

163 Ивер вијак 3*18 ком 50 

164 Ивер вијак 3*20 ком 50 

165 Ивер вијак 3,5*16 ком 50 

166 Ивер вијак 3,5*18 ком 50 

167 Ивер вијак 3,5*20 ком 50 

168 Ивер вијак 3,5*30 ком 50 

169 Ивер вијак 3,5*35 ком 50 

170 Ивер вијак 3,5*40 ком 50 

171 Ивер вијак 4*16 ком 50 

172 Ивер вијак 4*18 ком 100 

173 Ивер вијак 4*20 ком 50 

174 Ивер вијак 4*25 ком 50 

175 Ивер вијак 4*30 ком 50 

176 Ивер вијак 4*35 ком 50 

177 Ивер вијак 4*40 ком 50 

178 Ивер вијак 4*50 ком 100 

179 Ивер вијак 4*60 ком 50 

180 Ивер вијак 4*70 ком 50 

181 Ивер вијак 5*20 ком 50 

182 Ивер вијак 5*25 ком 50 

183 Ивер вијак 5*30 ком 50 

184 Ивер вијак 5*35 ком 50 

185 Ивер вијак 5*40 ком 50 

186 Ивер вијак 5*50 ком 50 

187 Ивер вијак 5*60 ком 50 

188 Ивер вијак 5*70 ком 50 
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189 Ивер вијак 5*80 ком 50 

190 Ивер вијак 5*100 ком 50 

191 Ивер вијак 6*30 ком 50 

192 Ивер вијак 6*40 ком 50 

193 Ивер вијак 6*50 ком 50 

194 Ивер вијак 6*60 ком 100 

195 Ивер вијак 6*70 ком 50 

196 Ивер вијак 6*80 ком 50 

197 Ивер вијак 6*90 ком 50 

198 Ивер вијак 6*100 ком 50 

199 Ивер вијак 6*120 ком 50 

200 Машински вијак М4*10 ком 100 

201 Машински вијак М4*20 ком 50 

202 Машински вијак М4*30 ком 50 

203 Машински вијак М4*40 ком 50 

204 Машински вијак М4*50 ком 50 

205 Машински вијак М5*10 ком 50 

206 Машински вијак М5*20 ком 50 

207 Машински вијак М5*30 ком 50 

208 Машински вијак М5*40 ком 50 

209 Машински вијак М5*50 ком 50 

210 Машински вијак М6*20 ком 50 

211 Машински вијак М6*30 ком 50 

212 Машински вијак М6*40 ком 50 

213 Машински вијак М6*50 ком 50 

214 Машински вијак М6*60 ком 50 

215 Машински вијак М6*70 ком 50 

216 Машински вијак М6*80 ком 50 

217 Машински вијак М6*100 ком 50 

218 Машински вијак М6*120 ком 50 

219 Машински вијак М8*20 ком 50 

220 Машински вијак М8*25 ком 50 

221 Машински вијак М8*30 ком 50 

222 Машински вијак М8*40 ком 50 

223 Машински вијак М8*50 ком 50 

224 Машински вијак М8*60 ком 50 

225 Машински вијак М8*70 ком 50 

226 Машински вијак М8*80 ком 50 

227 Машински вијак М8*100 ком 50 

228 Машински вијак М10*20 ком 50 

229 Машински вијак М10*30 ком 50 

230 Машински вијак М10*40 ком 50 

231 Машински вијак М10*50 ком 50 

232 Машински вијак М10*60 ком 50 

233 Машински вијак М10*80 ком 50 

234 Машински вијак М10*100 ком 50 

235 Машински вијак М12*30 ком 50 

236 Машински вијак М12*40 ком 50 

237 Машински вијак М12*50 ком 50 

238 Машински вијак М12*60 ком 50 

239 Машински вијак М12*80 ком 50 
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240 Машински вијак М12*100 ком 50 

241 Машински вијак М14*30 ком 50 

242 Машински вијак М14*40 ком 50 

243 Машински вијак М14*50 ком 50 

244 Машински вијак М14*70 ком 50 

245 Машински вијак М14*100 ком 50 

246 Машински вијак М16*50 ком 50 

247 Машински вијак М16*60 ком 50 

248 Машински вијак М16*80 ком 50 

249 Машински вијак М16*100 ком 50 

250 Зидне плочице 33*25 мет 2 15 

251 Подне плочице 33*33 мет 2 15 

252 Лепак за плочице 25/1 ком 10 

253 Цемент 25/1 ком 20 

254 Песак ситан-шодер кг 20 

255 Иверица оплемењена 18мм М2  20 

256 Медијапан двострано 
оплемењен 16мм 

М2 2 

257 Медијапан двострано 
оплемењен 19мм 

М2 2 

258 Олук –поцинковани лим мет 5 

259 Кука (држач) за олук ком 5 

260 Кривина за олук од 
поцинкованог лима 

ком 5 

261 Котлић сабирни од 
поцинкованог лима 

ком 5 

262 Стиропор тврдопресовани 
дебљина 2 цм 

М2 3 

263 Стиропор тврдопресовани 
дебљина 5 цм 

М2 3 

264 Стиропор тврдопресовани 
дебљина 8 цм 

М2 3 

265 Лепак за стиропор 25/1  ком 1 

266 Мрежица за стиропор М2 5 

267 Даска 2,5 цм*3 м М3 0,10 

268 Штафне 5*8 Мет 5 

269 Кровна летва 3*5 цм/3м мет 21 

270 Лајсна пвц са мрежицом 
10м*15м*2,5м 

мет 40 

271 Пластифицирани лим у боји 
0,50мм дебљина лима, 
1000мм*2000мм 

М2 10 

272 Поцинковани лим0,50мм 
дебљина лима, 
1000мм*2000мм 

М2 10 

273 Квадратне цеви (од 6м) 20*20 Ком 2 

274 Квадратне цеви (од 6м) 50*50 Ком 1 

275 Квадратне цеви (од 6м) 40*30 Ком 1 

276 Квадратне цеви (од 6м) 30*30 Ком 5 

277 Квадратне цеви (од 6м) 40*40 ком 1 

278 Алуминијумска равна лајсна (90 
цм) 

ком 2 



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр.08/19 

18/72 

  
 

279 Алуминијумска прелазна лајсна 
(90 цм) 

ком 2 

280 Ламинат од 7мм, дезен буква М2 20 

281 Струна за моторни тример 
дебљине 2,4мм четвртаста 15м 

ком 5 

282 Глава тримера за моторни 
тример са струном 

ком 3 

283 Спољна гума за инвалидска 
колица – 24*1 3/8 U1 37-540 

ком 5 

284 Унутрашња гума за инвалидска 
колица – 24*1 3/8 U1 37-540 

ком 5 

285 Холшраф за гипсане плоче 
4*25 

ком 200 

286 Холшраф за гипсане плоче 
4*40 

ком 200 

287 Типли ударни Ø8 ком 50 

288 Типли ударни Ø10 ком 50 

289 Боја за радијаторе 0,75л ком 5 

290 Садолин за дрво 0,75л безбојни ком 10 

 
 

 

Понуђач је дужан да обезбеди тражену оригиналну опрему, декларисану у оригиналном 
паковању произвођача. 
Добра, која се нуде не смеју имати недостатака насталих из дизајна, материјала или израде 
или неког чина или пропуста понуђача, а које би се могле развити нормалном употребом 
добара у условима који превладавају у Републици Србији. 
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити  на адресу франко магацина 
Геронтолошког центра „Књажевац“ у Књажевцу, Карађорђева бр. 55,искључиво по требовању 
које ће Продавцу бити достављено. 

Количина добара је оквирна количина за потребе Наручиоца, утврђена на основу годишњих 
потреба и то за период од 12 месеци. Наведена количина представља количину за које 
понуђачи гарантују да ће испоручити Наручиоцу, у складу са његовим потребама. 

Укупна уговорена количина добара зависи од потреба Наручиоца и може да се разликује од 
количина наведених Teхничкој спецификацији.  

 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом понуђач под 
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(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом 
 
 

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) ЗЈН); 
 

3. 

 
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) 
ЗЈН); 
 

4. 

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. 
ЗЈН). 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 
 

 
Р.бр. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
1. 

 
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 
 

 
 
 

 
1.1 Да му рачун није био у блокади у 
последња три месеца од дана 
објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки;  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу 
додатних услова под редним бројем 1 и 2., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом.  

 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  

 
 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. 

 
 Наручилац је пре доношења одлуке о закључењу уговора може да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац доказе 
може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи 
достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће 

доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 

 
Докази које ће Наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  

 Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
        Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 

 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Oсновног 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
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податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 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). 
 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  

     Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: 

- потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од 23.06.2019. до 23.09.2019. 
године, није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ 
уколико је податак јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије, односно 
може доказати потписивањем изјаве у склопу обрасца 5. 

 
Докази који су јавно доступни (на интернету) не морају се прилагати већ упутити 
Наручиоца на линк. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. 
ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више прихватљивих понуда, за исту 
партију, буду имале исту цену, предност ће имати она понуда која понуди краћи рок испоруке. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о закључењу уговора, наручилац ће применити други резервни елемент критеријума, у 
смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама, и то рок важења понуде, који ће се 
примењивати у случају када две или више понуда имају исту цену, за партију, и исти рок 
испоруке. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

6) Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 7); 

7) модел уговора (Образац 8). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Као понуђач _______________________________________________/назив понуђача или члана 
групе понуђача/  у јавној набавци материјала за текуће одржавање објекта и опреме, бр. ЈН: 
08/19 изјављујем да сам упознат са свим условима и захтевима из Позива за подношење 
понуде, конкурсне документације и модела уговора,  објављених на Порталу јавних набавки, 
укључујући и све евентуалне измене наведених докумената и подносим ову понуду бр._______ 
од ______________ године /унети број и датум понуде/ у складу са тим условима и захтевима: 

 
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 
 
 
 

Интернет страница на којој су докази из 
члана 77. Став 1. Тачке 1 до 4 ЗЈН-а јавно 

доступни (уколико се докази не достављају 
уз понуду) 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
За партију/е __________________________________ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде, уписати за коју/е партију/е се подноси понуда 
и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке 
о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 

 
 
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 МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И 
ОПРЕМЕ 

 
 

 
Укупна вредност без ПДВ-а (за партију број ______) 
 

 
 

 
Укупна вредност са ПДВ-ом (за партију број _____) 
 

 

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

 
_______ дана од дана отварања понуде 

 
Рок испоруке (максимум 3 радна дана) 
 

 
_______ дана од пријема писменог захтева 
(требовања) 

Рок плаћања  
плаћање се врши у року од максимум 45 дана уплатом 
на рачун добављача ________________ код 
___________________ банке 

Рок за одзив на позив за решавање рекламације (не 
може бити дужи од 48 часа) 

 
______часова, од часа достављања рекламације, у 
писаном облику, путем факса или мејла 

Рок за решавање рекламације (не може бити дужи од 

5 дана) 

 
______дан/дана, од дана достављања рекламације, у 
писаном облику, путем факса или мејла 

 
Место испоруке и начин испоруке 

 
Франко купац, испорука од стране добављача са 
урачунатим трошковима превоза 

 
 
 
Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 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. 
 

Цена исказана у табели подразумева све зарачунате трошкове. 
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(ОБРАЗАЦ 2.1.) 
 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
ПАРТИЈА БРОЈ 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

Р.б
р. 

Назив, врста и 
карактеристике добара Ј

е
д

. 

м
е

р
е
 

Количина 
Цена по 
јед.без 
пдв-а 

Цена по 
јед.са 

пдв-ом 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност са 

пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Буксна челична 
 

ком 100     

2 Редна клема пресек 
2,5мм2 

ком 10     

3 Редна клема пресек 6мм2 
 

ком 10     

4 Редна клема пресек 
10мм2 
 

ком 10     

5 Редна клема пресек 
16мм2 
 

ком 10     

6 Редна клема  пресек 
25мм2 

ком 10     

7 Изолир трака црна пвц, 
затезна чврстоћа 
>35н/19мм, дебљина мин 
0,13мм, ширина мин. 
19мм, дужина 20м 

ком 25     

8 Тв прикључница мушка 
пвц 

ком 20     

9 Тв прикључница женска 
пвц 

ком 20     

10 Т разводник бели – 1 улаз 
а 2 излаза 

ком 15     

11 Т разводник бели – 1 улаз 
а 3 излаза 

ком 15     

12 Антенска тв прикључница 
индивидуална 

ком 15     

13 Скретница за коаксијални 
кабал са појачивачем 

ком 10     

14 Грејна плоча 4000 W за 
кухињу 

ком 1     

15 Грејна плоча Ø145 
 

ком 2     

16 Грејна плоча Ø165 
 

ком 2     

17 Грејач за кипер (од 3000-
4000w на 380 волти) 

ком 1     

18 Грејач веш машине ГР-50 ком 2     
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3kw 

19 Грејач веш машине ГР-50 
4kw 

ком 2     

20 Грејач веш машине ГР-50 
5kw 

ком 1     

21 Грејач бојлера 3000 w 
 

ком 10     

22 Грејач бојлера 2000 w са 
фланшном од 5/4“ са 
дихтунгом 

ком 2     

23 Грејач бојлера 2000 w са 
плочом  са дихтунгом 

ком 2     

24 Грејач бојлера 9000 w са 
фланшном од 6/4“ са 
дихтунгом 

ком 1     

25 Грејач бојлера од  2000w 
 

ком 5     

26 Дихтунг за грејач бојлера 
од 2000w 

ком 2     

27 Прекидач обичан 10А 
бели пвц 

ком 30     

28 Прекидач обичан 16А 
бели пвц 

ком 30     

29 Прекидач серијски бели , 
уградња у зид у кутију фи 
60мм 

ком 20     

30 Прекидач наизменични 
бели пвц 

ком 15     

31 Прекидач унакрсни бели 
пвц, склопка унакрсна) 

ком 10     

32 Прекидач 32А (гребенасти 
за шпорет) 

ком 1     

33 Прекидач ОГ бели, 
једнополна склопка 

ком 10     

34 Утичница ОГ бела са 
поклопцем двополна 
прикључница, керамичка 

ком 10     

35 Утикач (виљушка) 
монофазна пвц бела 

ком 20     

36 Утикач (виљушка) 
монофазна гумена  

ком 5     

37 Утикач (виљушка) 
трофазна пвц 

ком 5     

38 Утичница монофазна 
обична 2П са 
порцеланским језгром 

ком 15     

39 Утичница трофазна 
обична са порцеланским 
језгром 

ком 5     

40 Утичница трофазна ОГ 
пвц бела са поклопцем 

ком 5     

41 Пвц каналица мет 15     
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12*12*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

42 Пвц каналица 
12*25*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

мет 15     

43 Пвц каналица 
25*25*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

мет 15     

44 Пвц каналица 
40*60*2000мм, 
самолепљива, бела, пуна 

мет 15     

45 Фид склопка 63А 
четворополна 

ком 1     

46 Аутоматски осигурач 25А 
једнополни, брзи 

ком 5     

47 Аутоматски осигурач 20А 
једнополни, брзи 

ком 5     

48 Аутоматски осигурач 16А 
једнополни, брзи 

ком 5     

49 Аутоматски осигурач 10А 
једнополни, брзи 

ком 5     

50 Кабaл 2*0,75 
 

мет 30     

51 Кабaл 3*1,5 
 

мет 30     

52 Кабaл 3*2,5 
 

мет 30     

53 Кабaл 5*2,5 
 

мет 50     

54 Силиконски кабaл 
пр.2,5мм2 

мет 35     

55 Силиконски кабaл 
пр.4мм2 

мет 35     

56 Коаксијални кабaл 3 шит, 
средња жица 1,2 мм 

мет 90     

57 Продужни кабaл 3*1.50 – 
3м 

ком 15     

58 Продужни кабaл 3*1.50 – 
5м 

ком 15     

59 Проводник силикон пресек 
2,5мм2 

мет 5     

60 Проводник силикон пресек 
4мм2 

мет 5     

61 Контактор КТ 63/А 
 

ком 1     

62 Контактор КТ 35/А 
 

ком 1     

63 Контактор КТ 25/А 
 

ком 1     

64 Контактор КТ 16/А 
 

ком 1     

65 Заштитни термостат ком 5     
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радни 

66 Заштитни термостат 
капиларни 

ком 5     

67 Заштитни термостат 
цевасти 

ком 5     

68 Термостат са пред 
прекидачем 324/220 v 

ком 2     

69 Термостат са пред 
прекидачем 320/380 v 

ком 2     

70 Термостат бојлера 
сигурносни ½“ 

ком 5     

71 ИП светиљка 2*36 w 
дихтована водоотпорна 
флуо светиљка ИП65 

ком 3     

72 Штедљива сијалица 25w 
дневно бела 

ком 5     

73 Лед сијалица 9 w е27 
неутрална 

ком 20     

74 Лед сијалица 13 w е27 
неутрална 

ком 20     

75 Лед сијалица 15 w е27 
неутрална 

ком 20     

76 Лед цев са лед стартером 
1,20м 16 w хладно бела 

ком 100     

77 Лед цев са лед стартером 
1,20м 16 w неутрална 

ком 100     

78 Лед цев  60цм 10 w 
неутрална 

ком 100     

79 Лед панел 12w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 30     

80 Лед панел 18w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 30     

81 Лед панел 24w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 30     

82 Лед панел 40w неутрални, 
ди.мин.220*220мм 

ком 10     

83 Светиљка растер 2*36 w 
 

ком 3     

84 Сијалица бистра 60w е27 
 

ком 500     

85 Сијалица бистра 75w е27 
 

ком 400     

86 Сијалица бистра 100w е27 
 

ком 200     

87 Сијалица 25w е14 
 

ком 15     

88 Неонска светиљка 2*36 w 
 

ком 5     

89 Фасонг обични е27 
 

ком 20     

90 Рефлектор ЛЕД диода 
50w, црне боје, ИП65, 

ком 5     
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дим.мин.220*170*32мм, 
220-240V 

91 Паник лампа 2*8w 
 

ком 2     

92 Стартер флуо расвете од 
4-22 w 

ком 80     

93 Стартер флуо расвете од 
4-65 w 

ком 80     

94 Флуо цев  18w (0,60м) 
неутрална 

ком 70     

95 Флуо цев  36w (1,20м) 
неутрална 

ком 110     

96 Коса арматура за грло 
е27, бела, израђена од 
бакелита са порцеланским 
грлом 

ком 20     

97 Права арматура за грло 
е27, бела, израђена од 
бакелита са порцеланским 
грлом 

ком 5     

98 Опал кугла стаклена, 
150мм пречник 

ком 15     

99 Шешир за опал куглу 
стаклену 

ком 3     

10
0 

Вентилатор (аспиратор) 
Ø100 

ком 1     

10
1 

Вентилатор (аспиратор) 
Ø120 

ком 1     

10
2 

Разводна кутија Ø78 
 

ком 3     

10
3 

Разводна кутија ОГ 
 

ком 3     

10
4 

Поклопац за разводну 
кутију 

ком 3     

10
5 

Дозна пвц Ø60 
 

ком 5     

10
6 

Дозна пвц 100*100 
 

ком 5     

10
7 

Зидна лампа, снага 
макс.100w, извор светла 
Е27 R80, напон 220-
240V/50-60 Hz 

ком 5     

10
8 

Гребенасти прекидач 16А 
 

ком 1     

10
9 

Гребенасти прекидач 25А 
 

ком 1     

110 Гребенасти прекидач 35А 
 

ком 1     

111 Гребенасти прекидач 63А 
 

ком 1     

112 Телефонски кабал са 
конектором 5 м 

ком 5     
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113 Прекидач фазни 
(међугајтански) за столну 
лампу, округли кабал 
2*0,75 

ком 20     

114 Телефонске прикључнице 
за у зид 

ком 10     

115 Адаптер 220v на 12v и 3А 
снаге, једносмеран напон 

ком 10     

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 
 

 

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А 
 

 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 
(ред,бр.I + ред.бр.II) 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 6 уписати укупна вредност без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);  

 у колони 7 уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);  

 у колони 8 уписати назив произвођача за сваку ставку из обрасца. 
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом. 
   

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 м.п. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр.08/19 

34/72 

  
 

(ОБРАЗАЦ 2.2.) 
 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 2 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Р.бр
. 

Назив, врста и 
карактеристике добара Ј

е
д

. 

М
е

р
е
 

Количина 
Цена по 
јед.без 
пдв-а 

Цена по 
јед.са 

пдв-ом 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност са 

пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Туш када узида дим.мин 
90*90 цм 

ком 1     

2 Гарнитура гумица за 
славину, равне фи 13, фи 
16 и фи 19, 10 ком.у 
паковању 

пак 3     

3 Колено ½ “ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе 
стране 

ком 15     

4 Колено 2“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе 
стране 

ком 2     

5 Колено ¾“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе 
стране 

ком 5     

6 Колено 5/4“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе 
стране 

ком 5     

7 Колено 6/4“ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе 
стране 

ком 5     

8 Колено 1 “ поцинковано, 
унутрашњи навој са обе 
стране 

ком 5     

9 Колено ПВЦ ½ “ 
 

ком 10     

10 Колено ПВЦ ¾“ 
 

ком 10     

11 Тештик 1“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 2     

12 Тештик ½“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 10     

13 Тештик ¾“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 10     

14 Тештик 5/4“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 2     

15 Тештик 6/4“ поцинкован, 
унутрашњи навој са свих 
страна 

ком 2     
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16 Тештик ½“ пвц  
 

ком 5     

17 Тештик 1“ пвц 
 

ком 5     

18 Тештик ¾“ пвц 
 

ком 5     

19 Вентил 1“ (пропусни 
вентил точак 1“) 

ком 2     

20 Вентил ½“(пропусни 
вентил точак 1“) 

ком 10     

21 Вентил ¾“(пропусни 
вентил точак 1“) 

ком 10     

22 Вентил 5/4“ (пропусни 
вентил точак 1“) 

ком 2     

23 Вентил 6/4“ (пропусни 
вентил точак 1“) 

ком 2     

24 Горњи део пропусног 
вентила (надградња 
вентила) ½“ 

ком 5     

25 Вентил (пропусни) пвц ½“ 
 

ком 3     

26 Вентил (пропусни) пвц ¾“ 
 

ком 3     

27 Ек-вентил са вирблом  ½“ 
на 3/8“ 

ком 20     

28 Радијаторски  вентил 
прави  

ком 2     

29 Радијаторски вентил 
угаони 

ком 2     

30 Вентил ½“ са украсном 
розетном 

ком 5     

31 Вирбла вентила 1“ са 
рукохватом (плава/црвена 
боја) 

ком 5     

32 Вирбла вентила ½“ са 
рукохватом (плава/црвена 
боја) 

ком 30     

33 Вирбла вентила ¾“ са 
рукохватом (плава/црвена 
боја) 

ком 5     

34 Вирбла вентила 5/4“ са 
рукохватом (плава/црвена 
боја) 

ком 5     

35 Вирбла вентила 6/4“ са 
рукохватом (плава/црвена 
боја) 

ком 5     

36 Вентил куглични 2“ 
 

ком 3     

37 Нипли цинковани 2“ 
 

ком 3     

38 Дупли нипли метални ¾“ 
 

ком 3     
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39 Муф пвц ½“ 
 

ком 10     

40 Муф пвц ¾“ 
 

ком 10     

41 Муф пвц ½“ са спољним 
навојем 

ком 3     

42 Муф пвц ¾“ са спољним 
навојем 

ком 3     

43 Муф пвц ½“ са 
унутрашњим навојем са 
ушицама 

ком 3     

44 Држач водоводних цеви 
пвц ½“ 

ком 20     

45 Држач водоводних цеви 
пвц ¾“ 

ком 20     

46 Шпулна за испусни вентил ком 2     

47 Водоводне пвц цеви ½“  
 

мет 5     

48 Водоводне пвц цеви ¾“ 
 

мет 5     

49 Сиц ½“ 
 

ком 10     

50 Шрафови за вц-шољу 
 

ком 15     

51 Подна гума за вц шољу-
црна четвртаста 

ком 5     

52 Спојница за вц шољу 
равна пвц 

ком 5     

53 Мешачка глава за 
једноручну славину са 
округлим гумицама у 
подножју 

ком 2     

54 Држач пешкира фиксни л-
600 мм 

ком 2     

55 Држач папира пвц дим 
мин.14*10 цм 

ком 3     

56 Пловак водокотлића пвц 
бешумни 

ком 10     

57 Звоно водокотлића пвц 
 

ком 10     

58 Црево водокотлића ½“ 
 

ком 10     

59 Црево водокотлића ¾“ 
 

ком 10     

60 Црево водокотлића 3/8“ 
 

ком 10     

61 Сифон лавабоа мали пвц, 
са инокс виљком, 
савитљив, пречника 6,5 
цм 

ком 25     

62 Сифон лавабоа 
једноделни са инокс 

ком 25     
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виљком,пвц, савитљив, 
пречника 7 цм 

63 Сифон судопере пвц, 
дводелни, еластични, 
пречника 40мм 

ком 2     

64 Сифонска гумица за 
сифон пречника 6,5 цм 

ком 10     

65 Сифонска гумица за 
сифон пречника 7 цм 

ком 10     

66 Сифон за туш каду са 
инокс виљком, савитљив, 
пречника 6,5 цм 

ком 3     

67 Шраф за лавабо (носач 
лавабоа 8*90) 

ком 5     

68 Чеп за мали лавабо  
 

ком 5     

69 Чеп за велики лавабо  
 

ком 5     

70 Вц даска пвц са 
пластичним шрафовима, 
дим. 36,5*45 цм 

ком 10     

71 Вц шоља – 2 рупе 
 

ком 4     

72 Манжетна за вц шољу 
 

ком 10     

73 Лавабо за купатило 
(дим.мин.50 цм) 

ком 2     

74 Сливник ПВЦ  
хоризонтални 

ком 5     

75 Сливник ПВЦ  вертикални 
фи 110 

ком 5     

76 Сливник инокс  200*200 
пр.отв. 100 мм 

ком 5     

77 Водокотлић 
високомонтажни 

ком 5     

78 Дозер течног сапуна пвц 
од 500 мл 

ком 5     

79 Пвц кривина Ø 50 
 

ком 2     

80 Пвц кривина Ø 75 
 

ком 2     

81 Пвц кривина Ø 100 
 

ком 2     

82 Проточни бојлер 2 kw 
нискомонтажни 

ком 1     

83 Проточни бојлер 2 kw 
високомонтажни 

ком 1     

84 Бојлер 5л 
високомонтажни 

ком 2     

85 Бојлер 80л 
 

ком 1     

86 Носач бојлера ком 3     
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универзални 

87 Туш црево дужине 2м са 
гумицама 

ком 50     

88 Ручица туша хромирана 
 

ком 50     

89 Гумице за пвц цеви Ø 50 
 

ком 5     

90 Гумице за пвц цеви Ø 75 
 

ком 5     

91 Гумице за пвц цеви Ø 100 
 

ком 5     

92 Редуцир 1“- ¾“, 
поцинковани, садржи 
унутрашњи и спољни 
навој 

ком 5     

93 Редуцир  ¾“-1/2“, 
поцинковани, садржи 
унутрашњи и спољни 
навој 

ком 5     

94 Батерија једноручна 
зидна, дужина луле 15 цм 
до 17 цм 

ком 35     

95 Батерија дворучна зидна, 
дужина луле до 20 цм 

ком 5     

96 Батерија туша једноручна 
 

ком 8     

97 Батерија за мали бојлер 
једноручна 

ком 2     

98 Батерија једноручна 
насадна за судоперу са 
два бриконс црева 

ком 2     

99 Батерија једноручна 
насадна за лавабо, 
дужина луле до 15 цм 

ком 5     

100 Бринокс црево за насадне 
славине дужина 40 цм 

ком 2     

101 Силикон провидни, 280 
мл, са пластичним 
наставком 

ком 5     

102 Т-рачва 75/50 пвц 
 

ком 5     

103 Брза спојка за црево ½“ 
 

ком 5     

104 Брза спојка за црево ¾“ 
 

ком 5     

105 Армирано гумено црево 
½“ пвц 

мет 20     

106 Армирано гумено црево 
¾“ пвц 

мет 20     

107 Крстићи за плочице 3мм, 
паковање од 100 ком. 

Пак 1     

108 Ребрасто црево за вц ком 10     
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шољу 5/4“ 

109 Горњи део пропусног 
вентила (надградња 
вентила) 3/4“ 

ком 5     

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 
 

 

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А 
 

 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 
(ред,бр.I + ред.бр.II) 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 6 уписати укупна вредност без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);  

 у колони 7 уписати колико износи укупна вредност са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 м.п. 
   

 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом 
и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2.3.) 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 3 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И 
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Р.бр. 
Назив, врста и 

карактеристике добара Ј
е
д

. 

М
е

р
е
 

Количина 
Цена по 
јед.без 
пдв-а 

Цена по 
јед.са 

пдв-ом 

Укупна 
вредност 
без пдв-а 

Укупна 
вредност са 

пдв-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Клима уређај 12 А класе 
 

ком 
1     

2 Турбан шраф М6 6*60 
 

ком 80     

3 Турбан шраф М8 8*60 
 

ком 80     

4 Уметак (цилиндар) браве 
елзет 
 

ком 30     

5 Бургија за метал Ø2 
 

ком 5     

6 Бургија за метал Ø4 
 

ком 10     

7 Бургија за метал Ø6 
 

ком 10     

8 Бургија за метал Ø8 
 

ком 10     

9 Бургија за метал Ø10 
 

ком 3     

10 Бургија за метал Ø12 
 

ком 3     

11 Бургија видија Ø6 
 

ком 5     

12 Бургија видија Ø8 
 

ком 5     

13 Бургија видија Ø10 
 

ком 3     

14 Бургија видија Ø12 
 

ком 3     

15 Типли сиви Ø 6 
 

ком 30     

16 Типли сиви Ø 8 
 

ком 30     

17 Типли сиви Ø  10 
 

ком 30     

18 Типли сиви Ø  12 
 

ком 30     

19 Типли жути Ø 6 
 

ком 30     

20 Типли жути Ø 8 
 

ком 100     

21 Типли жути Ø  10 ком 150     
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22 Типли жути Ø  12 
 

ком 50     

23 Челични типли М8 
 

ком 5     

24 Челични типли М10 
 

ком 5     

25 Катанац 40мм са 3 кључа 
 

ком 5     

26 Катанац 60мм са 3 кључа 
 

ком 5     

27 Радијаторска четка, од 
природних влакана, са 
металним обухватом и 
пластичном закривљеном 
дршком, ширина 2“ 

ком 5     

28 Челична четка, пвц дршка 
270мм 

ком 1     

29 Метар (5 метра дужине) 
 

ком 2     

30 Четка за фарбање 6 цм са 
дрвеном дршком  

ком 5     

31 Брусна плоча за сечење Ø 
115 

ком 10     

32 Брусна плоча за сечење Ø 
180 

ком 20     

33 Брусна плоча за брушење 
Ø 115 

ком 3     

34 Брусна плоча за брушење 
Ø 180 

ком 2     

35 Лист за бонсек од 300 мм 
 

ком 5     

36 Жица паљена 1,2мм 
 

кг 5     

37 Сет шрафцигера 7 комада, 
(4*равни и 3* крстасти) 

ком 1     

38 Рукавице радне-заштитне 
латекс наранџасте, 
величина XL 

пар 30     

39 Ланац од 4мм 
 

мет 5     

40 Бандаж трака 50мм*90м 
 

ком 1     

41 Кант трака 1мм 
 

мет 50     

42 Фугомал бели пак. 5 кг  
 

кг 10     

43 Челични профил за гипс 
таблу дим.50*50*0,6мм 

мет 5     

44 Гипсане табле за плафон 
од мин. 9мм, дим.1,2м*2м 

М2 5     

45 Гипсане табле за зид од М2 5     
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мин. 12 мм, дим.1,2м*2м 

46 Гипс пак.2кг 
 

Кг 2     

47 Глет маса пак.5 кг 
 

Кг 50     

48 Полудисперзија пак.25 кг   
 

Кг 50     

49 Уљана основна боја за 
дрво и метал 650мл 

Ком 10     

50 Уљана завршна боја за 
дрво и метал 650мл 

ком 10     

51 Полиуретанска пена од 
500мл са пластичним 
наставком 

Ком 3     

52 Пиштољ за пур пену 
 

Ком 1     

53 Гвожђе Ø6 
 

Кг 5     

54 Гвожђе Ø8 
 

Кг 5     

55 Гвожђе Ø10 
 

Кг 5     

56 Гвожђе Ø12 
 

Кг 5     

57 Мата Ø6 (6*2,10) глатка 
 

ком 2     

58 Грифовано плетиво 4*40*40 
 

ком 3     

59 Држаље дрвене за металну 
лопату, дужине 130 цм 

ком 3     

60 Лопата пвц за снег са 
држаљама дим.мин 40*30 

ком 3     

61 Лопата метална  са 
дрвеним држаљама 

ком 5     

62 Лепак туткал 250гр 
 

ком 5     

63 Лепак двокомпонентни 70гр 
 

Ком 10     

64 Лајсна алуминијумска 
30*30мм 

мет 10     

65 Монтажни лепак 280мл 
 

ком 3     

66 Клинасти каиш 13*1650 
 

ком 2     

67 Клинасти каиш 17*2150 
 

ком 2     

68 Клинасти каиш 17*1100 
 

ком 2     

69 Нитне алум. 4*12 
 

ком 10     

70 Кухињска радна плоча-
иверица 

мет 1     



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр.08/19 

43/72 

  
 

71 Пробна лампа 140мм 220-
500V 

ком 6     

72 Брава за расхладне коморе 
са кључем, за врата 
дебљине 10 цм, подесиви 
прихватник, сигурносна 
унутрашња ручка 

ком 2     

73 Брава за метална врата 
30*30 

ком 2     

74 Брава за метална врата 
40*40 

ком 2     

75 Брава за дрвена врата са 
елзет улошком 

ком 30     

76 Шарке браварске Ø20 
 

ком 5     

77 Шарке равне 
 

ком 50     

78 Бравица за метални орман 
 

ком 20     

79 Ручица ормана метална, 
лучног облика дужине 
146мм 

ком 50     

80 Собна врата 80*205 
 

ком 2     

81 Ринглица за орман  
 

ком 30     

82 Штелујућа бравица за 
орман, 2100 Hr 55*55мм/фи 
22мм 

ком 35     

83 Бравица за фиоке, 2101 Hr 
фи 19*22мм 

ком 35     

84 Аутомат за врата 182*42мм 
 

ком 1     

85 Кваке и шилтови са елзет 
улошком за метална врата 

ком 10     

86 Кучина 
 

кг 2     

87 Брава за пвц врата 25мм 
 

ком 5     

88 Брава за пвц врата 35мм 
 

ком 5     

89 Кваке за пвц врата 52/35 
мм са цилиндром 45*45 

ком 5     

90 Спојница за пвц врата 
 

ком 5     

91 Ручица за пвц прозоре бела 
четвртка 45 мм 

ком 5     

92 Спољна ручица за 
балконска пвц врата бела 

ком 5     

93 Матица М4 
 

ком 50     

94 Матица М5 ком 50     
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95 Матица М6 
 

ком 50     

96 Матица М8 
 

ком 100     

97 Матица М10 
 

ком 50     

98 Матица М12 
 

ком 50     

99 Матица М14 
 

ком 50     

100 Матица М16 
 

ком 50     

101 Подлошка равна М6 
 

ком 50     

102 Подлошка равна М8 
 

ком 50     

103 Подлошка равна М10 
 

ком 50     

104 Подлошка равна М12 
 

ком 50     

105 Сигурносна подлошка М6 
 

ком 50     

106 Сигурносна подлошка М8 
 

ком 50     

107 Сигурносна подлошка М10 
 

ком 50     

108 Сигурносна подлошка М12 
 

ком 50     

109 Уљани разређивач 1л 
 

ком 10     

110 Нитро разређивач 0,75л 
 

ком 5     

111 Шелна 20-32 мм 
 

ком 2     

112 Товатна маст 1 kг 
 

кг 2     

113 Тунел гума (гума за веш 
машину) П-7 

ком 1     

114 Водилно коло 
 

ком 2     

115 Торно коло 
 

ком 5     

116 Уметак ваљка 3цм 
 

ком 5     

117 Уметак ваљка 7цм 
 

ком 5     

118 Дршка за ваљак (за уметак 
од 3 цм) 

ком 3     

119 Дршка за ваљак (за уметак 
од 7 цм) 

ком 3     

120 Распршивач пулсирајући ком 2     
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пвц 

121 Носач полица, пвц са 
ексером 

ком 100     

122 Точак 160 мм окретни 
 

ком 5     

123 Точак 160 мм фиксни 
 

ком 5     

124 Точак 100 мм окретни са 
плочицом 

ком 5     

125 Зидни држач тв-а до 20 кг 
за тв од 13-42“ 

ком 10     

126 Електрода 2.5 
 

кг 4     

127 Електрода 3.25 
 

кг 1     

128 Шмиргла 60 N° 
 

мет 2     

129 Шмиргла 100 N° 
 

мет 2     

130 Шмиргла 120 N° 
 

мет 2     

131 Ексери 2*30 
 

кг 2     

132 Ексери 3*20 
 

кг 2     

133 Ексери 4*50 
 

кг 2     

134 Ексери 5*70 
 

кг 2     

135 Челични ексери од 4 цм 
 

кг 2     

136 Угаона брусилица 900 w 
 

ком 1     

137 Угаона брусилица 2000 w 
 

ком 1     

138 Ручна бушилица 850  w 
 

ком 1     

139 Бушилица (хилти) 1200  w 
 

ком 1     

140 Убодна тестера 500  w 
 

ком 1     

141 Ренде електрично 500  w 
 

ком 1     

142 Кључ окасто-виласти 10мм 
 

ком 1     

143 Ручна колица, запремина 
посуде 80 лит 

ком 1     

144 Спољна гума за ручна 
колица 

ком 1     

145 Унутрашња гума за ручна 
колица 

ком 1     

146 Точак за ручна колица ком 1     
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147 Гуме за штаке 
 

ком 10     

148 Гуме за штапове 
 

ком 10     

149 Чекић 200 гр 
 

ком 1     

150 Чекић 500 гр 
 

ком 1     

151 Хидраулична дизалица 2 
тоне 

ком 1     

152 Плексиглас 3 мм провидан мет 
2 

10     

153 Шпаринг сечени 15*3 
 

мет 3     

154 Заштитна фолија за 
кречење пвц 4м*5м, танка 

ком 2     

155 Рајбер за врата 6,0*60 
 

ком 5     

156 Креп трака 48мм*50м 
 

ком 2     

157 Трака за упозорење жуто-
црна 7цм*100м 

ролн
а 

1     

158 Уметак за аку одвијач 
 

ком 3     

159 Мешаљка за маст пвц 
 

ком 4     

160 Лесонит табла  дим. 
2750*1700мм 2,5мм 
дебљине 

М2 10     

161 Лексан безбојни 10мм  
 

М2 5     

162 Ивер вијак 3*16 
 

ком 50     

163 Ивер вијак 3*18 
 

ком 50     

164 Ивер вијак 3*20 
 

ком 50     

165 Ивер вијак 3,5*16 
 

ком 50     

166 Ивер вијак 3,5*18 
 

ком 50     

167 Ивер вијак 3,5*20 
 

ком 50     

168 Ивер вијак 3,5*30 
 

ком 50     

169 Ивер вијак 3,5*35 
 

ком 50     

170 Ивер вијак 3,5*40 
 

ком 50     

171 Ивер вијак 4*16 
 

ком 50     
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172 Ивер вијак 4*18 
 

ком 100     

173 Ивер вијак 4*20 
 

ком 50     

174 Ивер вијак 4*25 
 

ком 50     

175 Ивер вијак 4*30 
 

ком 50     

176 Ивер вијак 4*35 
 

ком 50     

177 Ивер вијак 4*40 
 

ком 50     

178 Ивер вијак 4*50 
 

ком 100     

179 Ивер вијак 4*60 
 

ком 50     

180 Ивер вијак 4*70 
 

ком 50     

181 Ивер вијак 5*20 
 

ком 50     

182 Ивер вијак 5*25 
 

ком 50     

183 Ивер вијак 5*30 
 

ком 50     

184 Ивер вијак 5*35 
 

ком 50     

185 Ивер вијак 5*40 
 

ком 50     

186 Ивер вијак 5*50 
 

ком 50     

187 Ивер вијак 5*60 
 

ком 50     

188 Ивер вијак 5*70 
 

ком 50     

189 Ивер вијак 5*80 
 

ком 50     

190 Ивер вијак 5*100 
 

ком 50     

191 Ивер вијак 6*30 
 

ком 50     

192 Ивер вијак 6*40 
 

ком 50     

193 Ивер вијак 6*50 
 

ком 50     

194 Ивер вијак 6*60 
 

ком 100     

195 Ивер вијак 6*70 
 

ком 50     

196 Ивер вијак 6*80 
 

ком 50     

197 Ивер вијак 6*90 
 

ком 50     
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198 Ивер вијак 6*100 
 

ком 50     

199 Ивер вијак 6*120 
 

ком 50     

200 Машински вијак М4*10 
 

ком 100     

201 Машински вијак М4*20 
 

ком 50     

202 Машински вијак М4*30 
 

ком 50     

203 Машински вијак М4*40 
 

ком 50     

204 Машински вијак М4*50 
 

ком 50     

205 Машински вијак М5*10 
 

ком 50     

206 Машински вијак М5*20 
 

ком 50     

207 Машински вијак М5*30 
 

ком 50     

208 Машински вијак М5*40 
 

ком 50     

209 Машински вијак М5*50 
 

ком 50     

210 Машински вијак М6*20 
 

ком 50     

211 Машински вијак М6*30 
 

ком 50     

212 Машински вијак М6*40 
 

ком 50     

213 Машински вијак М6*50 
 

ком 50     

214 Машински вијак М6*60 
 

ком 50     

215 Машински вијак М6*70 
 

ком 50     

216 Машински вијак М6*80 
 

ком 50     

217 Машински вијак М6*100 
 

ком 50     

218 Машински вијак М6*120 
 

ком 50     

219 Машински вијак М8*20 
 

ком 50     

220 Машински вијак М8*25 
 

ком 50     

221 Машински вијак М8*30 
 

ком 50     

222 Машински вијак М8*40 
 

ком 50     

223 Машински вијак М8*50 
 

ком 50     
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224 Машински вијак М8*60 
 

ком 50     

225 Машински вијак М8*70 
 

ком 50     

226 Машински вијак М8*80 
 

ком 50     

227 Машински вијак М8*100 
 

ком 50     

228 Машински вијак М10*20 
 

ком 50     

229 Машински вијак М10*30 
 

ком 50     

230 Машински вијак М10*40 
 

ком 50     

231 Машински вијак М10*50 
 

ком 50     

232 Машински вијак М10*60 
 

ком 50     

233 Машински вијак М10*80 
 

ком 50     

234 Машински вијак М10*100 
 

ком 50     

235 Машински вијак М12*30 
 

ком 50     

236 Машински вијак М12*40 
 

ком 50     

237 Машински вијак М12*50 
 

ком 50     

238 Машински вијак М12*60 
 

ком 50     

239 Машински вијак М12*80 
 

ком 50     

240 Машински вијак М12*100 
 

ком 50     

241 Машински вијак М14*30 
 

ком 50     

242 Машински вијак М14*40 
 

ком 50     

243 Машински вијак М14*50 
 

ком 50     

244 Машински вијак М14*70 
 

ком 50     

245 Машински вијак М14*100 
 

ком 50     

246 Машински вијак М16*50 
 

ком 50     

247 Машински вијак М16*60 
 

ком 50     

248 Машински вијак М16*80 
 

ком 50     

249 Машински вијак М16*100 
 

ком 50     
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250 Зидне плочице 33*25 мет 
2 

15     

251 Подне плочице 33*33 мет 
2 

15     

252 Лепак за плочице 25/1 
 

ком 10     

253 Цемент 25/1 
 

ком 20     

254 Песак ситан-шодер 
 

кг 20     

255 Иверица оплемењена 18мм 
 

М2  20     

256 Медијапан двострано 
оплемењен 16мм 

М2 2     

257 Медијапан двострано 
оплемењен 19мм 

М2 2     

258 Олук –поцинковани лим 
 

мет 5     

259 Кука (држач) за олук 
 

ком 5     

260 Кривина за олук од 
поцинкованог лима 

ком 5     

261 Котлић сабирни од 
поцинкованог лима 

ком 5     

262 Стиропор тврдопресовани 
дебљина 2 цм 

М2 3     

263 Стиропор тврдопресовани 
дебљина 5 цм 

М2 3     

264 Стиропор тврдопресовани 
дебљина 8 цм 

М2 3     

265 Лепак за стиропор 25/1  
 

ком 1     

266 Мрежица за стиропор 
 

М2 5     

267 Даска 2,5 цм*3 м 
 

М3 0,10     

268 Штафне 5*8 
 

Мет 5     

269 Кровна летва 3*5 цм/3м 
 

мет 21     

270 Лајсна пвц са мрежицом 
10м*15м*2,5м 

мет 40     

271 Пластифицирани лим у 
боји 0,50мм дебљина лима, 
1000мм*2000мм 

М2 10     

272 Поцинковани лим0,50мм 
дебљина лима, 
1000мм*2000мм 

М2 10     

273 Квадратне цеви (од 6м) 
20*20 

Ком 2     

274 Квадратне цеви (од 6м) 
50*50 

Ком 1     
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275 Квадратне цеви (од 6м) 
40*30 

Ком 1     

276 Квадратне цеви (од 6м) 
30*30 

Ком 5     

277 Квадратне цеви (од 6м) 
40*40 

ком 1     

278 Алуминијумска равна 
лајсна (90 цм) 

ком 2     

279 Алуминијумска прелазна 
лајсна (90 цм) 

ком 2     

280 Ламинат од 7мм, дезен 
буква 

М2 20     

281 Струна за моторни тример 
дебљине 2,4мм четвртаста 
15м 

ком 5     

282 Глава тримера за моторни 
тример са струном 

ком 3     

283 Спољна гума за 
инвалидска колица – 24*1 
3/8 U1 37-540 

ком 5     

284 Унутрашња гума за 
инвалидска колица – 24*1 
3/8 U1 37-540 

ком 5     

285 Холшраф за гипсане плоче 
4*25 

ком 200     

286 Холшраф за гипсане плоче 
4*40 

ком 200     

287 Типли ударни Ø8 
 

ком 50     

288 Типли ударни Ø10 
 

ком 50     

289 Боја за радијаторе 0,75л 
 

ком 5     

290 Садолин за дрво 0,75л 
безбојни 

ком 10     

I УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 
 

 

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А 
 

 

III УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 
(ред,бр.I + ред.бр.II) 

 

 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
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 у колони 5 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колони 6 уписати укупну вредност без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 4) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);  

 у колони 7 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 3);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 

   

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 м.п. 
   

 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом 
и потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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. 

 

 
   

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 м.п. 

   

 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – образац се попуњава, оверава печатом и 
потписује у складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке материјала за текуће одржавање објекта и опреме, бр ЈН 08/19 поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
   

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 м.п. 

   

 
 

 

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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 
материјала за текуће одржавање објекта и опреме број ЈН: 08/2019 испуњава све услове из чл. 
75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

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

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
5.1) да му рачун није био у блокади у последња три месеца од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; 
 
 

 
   

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 м.п. 

   

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  ____________________________________________ у поступку јавне набавке 
материјала за текуће одржавање објекта и опреме број ЈН: 08/2019, испуњава све услове из чл. 
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

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

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

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 
   

Место и датум:  Подизвођач 

 м.п. 

   

 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 
 
 

И З Ј А В А 
 

ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА  
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 
 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у случају да ми 
буде додељен уговор за партију ______________________________  , на дана потписивања 
уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро 
извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о 
регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице 
насловљеним на Геронтолошки центар, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 10 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење  уговорних обавеза (за сваку партију посебно), као средство финансијског 
обезбеђења својих уговорних обавеза. 

 

  
   М.П.                   Потпис овлашћеног лица 

 

                                    _____________________ 

 

 

  

* У  случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном 
броју примерака. 
** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе 
понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
НАРУЧИЛАЦ: 
 

Геронтолошки центар „Књажевац“, Карађорђева 55, Књажевац , кога заступа директор Саша 
Игњатовић 
Матични број: 06491669 
ПИБ: 100633924 
 (у даљем тексту: Наручилац) 
 

ДОБАВЉАЧ : 
 

_____________________________________, адреса _____________________, из ______, кога 

заступа директор _________________________ 

Матични број: _______________ 

ПИБ: ______________ 

Број рачуна: _______________ који се води код _______________  
(у даљем тексту: Добављач) 

 

 
 

 

 

 

УГОВОР  
O КУПОВИНИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ,  

за партију________________________________________, 
 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

               Предмет овог уговора је  куповина добара - материјала за текуће одржавање објекта и 
опреме, ближе дефинисана у спецификацији, која је саставни део уговора, у количини и по 
динамици у складу са потребама Наручиоца, са испоруком F-co седиште наручиоца, у свему 
према усвојеној понуди Добављача бр. _____ од ________ 2019. године. 
 

Члан 1.1. 
 

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 
Уговорне стране су сагласне да продавац наступа као члан групе понуђача, чији су чланови 
групе следећи: 
___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Члан 1.2. 
 

(ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА) 
Уговорне стране су сагласне да продавац наступа са подизвођачем/има: 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 
ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 
 

Члан 2. 
 

Јединичне цене из овог Уговора су цене наведене у понуди Добављача, бр._____, 
од__________. Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати. 
Наручилац плаћа испоручене количине по уговореним  једничним ценама, увећаним за износ 
ПДВ-а у року од највише 45 дана од дана пријема фактуре на рачун продавца 
___________________ код ________________ банке. Плаћање ће се вршити у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“ број 119/12, 68/05 и 113/17). Продавац је обавезан да фактуру потписану и оверену 
достави на адресу купца. 
Вредност уговора, која обухвата укупне уговорене количине, без урачунатог ПДВ-а износи 
______________ динара, односно са урачунатим ПДВ-ом, износи _______________ динара. 
Обавезе Наручиоца преузете овим уговором које доспевају у 2020. години, реализоваће се у 
складу са обезбеђеним средствима у Финансијском плану наручиоца за наведену годину. 

 

 
 
ИСПОРУКА 

Члан 3. 
 
Добављач се обавезује да ће уговорену количину  добара  из члана 1. овог  уговора   
испоручивати Наручиоцу, по спецификацији добара са тачно одређеним количинама за сваку 
појединачну наруџбину посебно, у року од ____ радна дана од дана пријема писменог захтева, 
односно требовања (уноси се рок из понуде, који не може бити дужи од 3 радна дана). 
Место испоруке је седиште Наручиоца. Из објективних разлога, Наручилац може да одреди и 
другу локацију испоруке. Време испоруке је сваког радног дана у периоду од 08:00-14:00 
часова. Трошкови транспорта, утовара, истовара и осигурања робе до ускладиштења у 
магацин купца падају на терет продавца. 
Роба мора бити упакована од стране продавца у амбалажи и на начин који је прописан за ову 
врсту робе и која мора обезбедити робу од делимичног или потпуног оштећења при утовару, 
транспорту, претовару и ускладиштењу. 
Уговорне стране су сагласне да се писмени захтев, односно требовање из става 1 овог члана 
може  доставити путем  електронске  поште. 
На основу конкретног требовања купца, приликом испоруке добара продавац је дужан да 
обезбеди и преда купцу отпремницу о испоруци робе, коју потписују продавац и купац, 
састављену у три истоветна примерка од којих један остају купцу, а два продавцу. 
 
 
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНE 
 

Члан 4. 
 

 Добра из члана 1. овог Уговора морају бити нова, исправна и неупотребљавана, произведена 
по техничкој документацији произвођача и у потпуности морају одговарати произвођачкој 
спецификацији. 
Продавац преузима потпуну одговорност за квалитет израде добара, из члана 1. овог Уговора. 
Продавац гарантује да добра из члана 1. овог Уговора немају недостатака који би настали из 
дизајна, материјала, израде или неког чина или пропуста Продавца, а који би се могли развити 

нормалном употребом добара у условима који превладавају у Републици Србији. 
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које  време и 
без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке. 
Квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацину Наручиоца. 
Уколико представник Купца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара, утврди 
да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, о томе сачињава записник са три 
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члана комисије који потписују представник Продавца и Купца. Истовремено је овлашћен да 
одбије пријем добара, уз обавезу да, без одлагања, писменим путем, обавести Продавца и 
захтева нову испоруку добара уговорене количине и квалитета. 
Добављач се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени 
непосредним опажањем, на усмени захтев Наручиоца без одлагања, а  најкасније у  року од  3  
дана,  испоручи  другу  количину добара одговарајућег  квалитета. 
Уколико Купац у току реализације овог уговора 3 (три) пута не прихвати испоруку добара 
односно врати добра, Купац може отказати уговор, уз отказни рок од 15 (петнаест) дана и 
овлашћен је да пун износ штете настале због неизвршених испорука наплати из бланко соло 
менице за добро извршење посла. 
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 
Члан 5. 

 
Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара из члана Уговора извршиће 
магационер Купца, истог дана када буде извршена испорука добара, на основу отпремнице коју 
доставља Продавац, а потписује магационер Купца, 
Магационер Купца неће извршити пријем оштећених или неупакованих добара или добара која 
нису у складу са овим Уговором, те ће се сматрати да исте Продавац није испоручио. 
Примедбе на квантитет и квалитет (видљиви недостаци) констатоваће се записнички на лицу 
места, приликом пријема добара. Обавеза Продавца је да у року не дужем од 3 (три) дана 
отклони све недостатке у квантитету и квалитету и преда комисији Купца комплетна и исправна 
добра. 
Сматраће се да је испорука добара извршена даном (датумом) пријема који је уписан у 
Отпремници, од стране овлашћеног лица Купца. 
За добра чији недостаци квалитета нису могли бити видљиви (скривени недостаци), Купац 
задржава право рекламације у гарантном року. 
 
РЕКЛАМАЦИЈА 

 
Члан 6. 

 
Ако се након пријема добара из овог Уговора, у гарантном року, утврде технички недостаци или 
евентуалне неисправности, или недостатак који се није могао открити уобичајeним прегледом 
приликом пријема добара (скривени недостатак), Купац ће обавестити Продавца телефоном и 
доставити писану рекламацију путем факса или мејла. 
Рок за одзив на позив за решавање рекламације је као у понуди дана од дана достављања 
рекламације, а рок за решавање рекламације је као у понуди дана од дана достављања 
рекламације у писаном облику. 
Продавац се обавезује да отклони техничке недостатке или евентуалне неисправности и 
скривене недостатке, у року предвиђеном за решавање рекламације, или да Купцу, односно 
Крајњем кориснику, преда друга добра без недостатака и неисправности, која имају једнаке 
техничке карактеристике. 
Продавац је дужан да пријем записника о неисправностима и рекламацију који буду 
достављени путем факса или мејла, потврди тако што ће на истом документу потврди датум и 
време пријема, исти оверити печатом и потписом и врати га факсом Крајњем кориснику. У 
случају да достава наведених докумената не буде успешно извршена на напред наведени 
начин, поновна достава ће бити извршена путем поште са повратницом. 

 

 
 
АМБАЛАЖА, НАЧИН ПАКОВАЊА, ТРАНСПОРТА И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
 

Члан 7. 
 
Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи са приложеном произвођачком 
декларацијом, која је предвиђена техничком документацијом произвођача, како би се 
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заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, 
истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву Купца и не плаћа се. 
Производи се морају превозити само условним превозним средствима – теретним моторним 
возилима, којима се осигурава очување квалитета и спречава могућност оштећења производа. 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 8. 
 

У случају да Продавац не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за испоруку 
добара, Купац стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и одбије 2 (два) ‰ од 
вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ не може прећи 5 (пет) % износа 
рачуна. 
 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 

Члан 9. 
 

Добављач је обавезан да приликом потписивања уговора достави бланко меницу за добро 
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 
бити доставити попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од укупне вредности 
уговора (без ПДВ-а). Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, 
који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – 
писму. 
Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1 овог члана, остаће на 
снази са роком важења не краћим од 10 (десет) дана од дана истека важења уговора. 
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1. 
овог члана, уколико обавезе по закљученом уговору не буду благовремено или правилно 
реализоване, односно уколико Добављач престане да их реализује. 
Средство обезбеђења за добро извршења посла, наведено у ставу 1 овог члана, важи за 
испуњење свих обавеза по закљученом уговору. 
У случају закашњења или других повреда обавеза, првенствено се обрачунава уговорна казна 
наведена у члану 5. овог уговора, док средство обезбеђења за добро извршења посла, 
наведено у ставу 1 овог члана, може да се уновчи у случају да се закашњења или повреде 
наставе. 
 
ВИША СИЛА 
 

Члан 10. 
 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза 
Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се 
продужити за време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 
догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 
погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, транспортне несреће, 
земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне 
одлуке власти (забране промета увоза и извоза), и други случајеви, који су законом утврђени 
као виша сила 
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми у року од 24 
(двадесетчетири) часа обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и 
доставити одговарајуће доказе. 
 

 СПОРОВИ 
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Члан 11. 
 

Уговорне  стране  су  сагласне  да се евентуални спорови  по овом  уговору  решавају 
споразумно, а у случају  спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у 
Зајечару 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 
 

Уговорна страна незадовољна  испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати  раскид уговора,  под условом,  да је своје уговорне  обавезе у потпуности и 
благовремено извршила. 
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. 
 
 
 
 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

Члан 13. 
 

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне  стране, дат у 
писаном облику. 
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

Члан 14. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном постписивања обе уговорене стране, под условом да је 
достављено средство обезбеђења за добро извршења посла наведено у члану 9 овог Уговора 
од стране Добављача. 

Овај уговор се закључује на одређено време, до закључења новог уговора по јавној набавци, а 

најкасније на период од 12 месеца од дана потписивања. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
 

За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе Закон о 
блигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Службени лист 
СРЈ“, бр. 31/93, 22/99 и 44/99). 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерка, од којих  Наручиоцу и Добављачу 
припадају по два примерка. 
 
 
 
 

 

 
Овлашћено лице понуђача:                                                     Овлашћено лице наручиоца: 
                                                                           

 
______________________                                             ____________________________________ 

 

 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином уговора које ће купци закључивати са изабраним понуђачем.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – модел уговора се оверава печатом и потписује  у 
складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се  
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном 
језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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 пословно име, адресу, телефон, е–mail адресу и 
лице за контакт. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
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: Карађорђева 55, Књажевац, Геронтолошки центар 

„Књажевац“, са назнаком: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ, ЗА ПАРТИЈУ/Е ________; ЈН БР. 08/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”, у радно време Наручиоца од 07,00 до 15,00 часова. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
01.10.2019. године до 12 часова, без обзира на начин на који је послата. 

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.  
 Неблаговремене понуде се неће разматрати.  

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне 
документације, као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији. 

Подаци који се уносе у образац понуде и друге обрасце предвиђене конкурсном 
документацијом морају бити јасни и недвосмислени, унети електронским путем или уписани, 
читко, хемијском оловком.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене, у зависности од партије (Образац 2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);  

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 
- чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Образац изјаве о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 7); 

 Модел уговора (Образац 8); 
 
Напомена: Понуђач није у обавези да приликом достављања понуде, достави 

документа којима доказује да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, будући да исто доказује достављањем Изјаве (Образац 5). 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 
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 Конкурсна документација се може потписати својеручно или оверити факсимилом. 
 Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по 
решењу из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање 
конкурсне документације.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – конкурсну документацију потписују у 
складу са заједничким споразумом који је саставни део понуде, осим Обрасца изјаве о 
независној понуди (Образац 4) и Обрасца изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5), који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  

 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 01.10.2019. године са почетком у 
13:00 часова. 
 Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  

Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају Комисији 
наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  
 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка је обликована у 3 партије.  
Понуђач може да достави понуду за целокупну набавку или за поједине партије.  
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда, за исту партију.  
 
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: Геронтолошки центар 
„Књажевац“, Карађорђева 55, Књажевац,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку материјала за текуће одржавање објекта и опреме – за 
партију/е бр. ______ . ЈН бр.08/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку материјала за текуће одржавање објекта и опреме – за 
партију/е бр. ______ . ЈН бр.08/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку материјала за текуће одржавање објекта и опреме – за 
партију/е бр.______ . ЈН бр.08/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку материјала за текуће одржавање објекта и 
опреме – за партију/е бр.______ . ЈН бр.08/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или кутије  понуђач наводи своје пословно име, адресу, телефон, 
е–mail адресу и лице за контакт. 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 (Образац 1), 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 
(Образац 1 у поглављу V) 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V). 

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 и 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) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
У случају заједничке понуде понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено солидарно.  

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 5. у поглављу V). 

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. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком испоруке која је ближе 
одређена уговором, уплатом на рачун понуђача, а у року од највише 45 дана од дана пријема 
фактуре, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.гласник РС“ број 119/12, 68/05 и 113/17). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

10. РОК ИСПОРУКЕ  

Рок испоруке одређује понуђач у понуди.  



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр.08/19 

66/72 

  
 

Понуђач не може да одреди рок испоруке дужи од 3 радна дана. 
Место испоруке је седиште Наручиоца.   
Из објективних разлога, Наручилац може да одреди и другу локацију испоруке. 

 

11. РОК 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 не може мењати 

понуду. 
 
 
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 пратећим 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 и 
мора бити заокружена на две децимале. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
У цену у понуди морају да буду урачунати и кроз њу исказани сви попусти и све 

погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир 
приликом примене критеријума за доделу уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

  
 Меница за добро извршења посла  
 Добављач је дужан да приликом потписивања појединачног уговора достави бланко 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена 
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити доставити 
попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од укупне вредности уговора (без 
ПДВ-а). Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора 
бити издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. 
 Средство обезбеђења за добро извршења посла, остаће на снази са роком важења не 
краћим од 10 (десет) дана од дана истека важења уговора.  
 Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршења посла уколико обавезе 
по уговору, не буду благовремено или правилно реализоване, односно уколико Добављач 
престане да их реализује. 
 Средство обезбеђења за добро извршења посла важи за испуњење свих обавеза по 
уговору. 
 

12. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

  
 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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 прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

 
13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА  

 
 Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
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 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у 
предметној јавној набавци и неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку 
поступка или касније (сходно чл. 14. ЗЈН-а).  
 Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, одн. који у горњем десном углу садрже ознаку 
''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом, поред њега мора 
бити наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин.  
 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
 Информације у вези са прегледом и оценом понуда, као и у вези са предлогом одлуке 
о закључењу уговора  неће бити обелодањене ниједном понуђачу или било којем другом лицу 
које није званично укључено у процес стручне оцене понуда до тренутка слања одлуке о 
закључењу уговора. 
 Сваки покушај понуђача да утиче на Наручиоца у процесу стручне оцене понуда или 
доношења одлуке о додели уговора, може да доведе до одбијања понуде тог понуђача.  
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или 
електронске поште на e-mail – gcknjaz@verat.net тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана наручиоца у периоду од 07:00 – 
15:00 часова. Уколико заинтереносаво лице упути захтев за појашњење након истека радног 
времена наручиоца или у току нерадних дана, дана викенда исти ће бити заведен од стране 
наручиоца првог радног дана. 

Додатна појашњења послата Наручиоцу након истека радног времена, сматраће се да 
су примљена наредног радног дана. 

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 за јавну набавку материјала за 
текуће одржавање објекта и опреме - ЈН бр.08/2019 ”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
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 
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упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
  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. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

  
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. Доказ може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.; 
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 
 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) ЗЈН, који 
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврсан.  
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail – 
gcknjaz@verat.net, препорученом пошиљком са повратницом или факсом на број 019/731-635. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

mailto:gcknjaz@verat.net
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радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. 
ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП;; јавна набавка материјала за текуће одржавање – бр. ЈН 08/2018 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
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права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се 
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 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 уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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ПРИЛОГ: ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА  

  
 
На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ 

бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и 

начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 

43/04)             

ДУЖНИК: 

 

_________________________________ из ________________, ____________________________         
           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 
 
______________ , _____________  , ___________________________ , ______________________ 
 (матични број)            (ПИБ)                       (текући рачун)                                (банка) 
 
доставља:   
 
 

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ      ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

  

КОРИСНИК:   

Геронтолошки центар „Књажевац“ ,   

 
за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке ДОБАРА: „набавке материјала за 

текуће одржавање објекта и опреме,, за потребе  Геронтолошког центра «Књажевац», бр. Јн 

8/2019, а на основу наше понуде  бр. ________   од  _________. 2019.год. достављамо 1 (једну) 

сопствену меницу, серијски број:  ______________________________  

  

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

  

ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР „КЊАЖЕВАЦ“ ИЗ КЊАЖЕВЦА да меницом, датом на име гаранције 

за  добро извршење посла, по основу наше понуде бр. ________  од  ___________2019.год, на 

износ од ______________динара и словима : 

________________________________________________________ динара као Повериоца, – да 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – 

издаваоца менице из новчаних средстава, уколико ми, као Дужник,  не испуњавамо уговорне 

обавезе у складу са одредбама уговора, осим у случајевима из члана 2. став. 4. и члана 5а. 

закљученог Уговора. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше 

понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 



Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за 
ЈН бр.08/19 

72/72 

  
 

 

 

Овлашћење важи  10 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговорне обавезе. 
 
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 
 
 

М.П.    ___________________________________ 
 

 
 

Овај део се не попуњава приликом подношења понуде.  
 
Представља Образац који доставља понуђач коме је додељен уговор, најкасније до 
момента закључења уговора, уз меницу, како је захтевано конкурсном документацијом.   
Део :упутство понуђачима. 
 
Понуђач коме је додељен уговор,попуњава на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. 

 


