
1 

 

       
 
 

 
 

Број КД:974 

Дана:12.02.2020. године 

 
 

Јавно Комунално Предузеће 

„Милош Митровић“ 

Велика Плана 

 
 

КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

 

 

 
ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА  

“НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА”  

 
ЈАВНА НАБАКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 

ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА 

 

 
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 5/2020 

                                                    

 УКУПАН БРОЈ СТРАНА:54 

             ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ:   (19.02.2020.године) 

 

 

 

Рок за достављање понуда до 

 

  20.03.2020. године до 11,00 часова 

 

Јавно отварање понуда 

 

  20.03.2020. године у 11,15 часова  

 

 

 

 

 

 

 

 
Фебруар 2020. године 

 

 

 



2 

 

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 

тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 975 од 12.02.2020. и Решења о 

именовању комисије  за јавне набавке брoj 976 од 12.02.2020. , за спровођење поступка јавне 
набавке припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добра – набавка потрошног материјала за потребе ЈКП ,,Милош 

Митровић,,  ЈН број 5/2020 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља  

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 
III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. Као додатна Табела 1 

 

 
5-28 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

29-33 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 34-41 

VI Образац понуде са Образцем структуре цене 42-45 

VII Модел оквирног споразума 46-50 

VIII Модел уговора/наруџбенице 51 

IX Образац трошкова припреме понуде 52 

X Образац изјаве о независној понуди 53 

XI Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења 
за добро извршење посла 

54 

 

    

 
 

 

 
 

 

 

Напомена: 
Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП ,,Милош Митровић,,   

Адреса: Војводе Мишића број 1. Велика Плана   
ПИБ:101174845 

Матични број:07160763 

Интернет страница: http://jkpmilosmitrovic.rs/ 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 5/2020 је набавка Потрошног материјала по партијама   за потребе 

ЈКП ,,Милош Митровић,,. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана набавка 

 

5. Циљ јавне набавке 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума по партијама са 

најмање три  добављача у трајању од годину  дана до износа процењене вредности партије, а 

према конкретној потреби Наручиоца биће издата наруџбеница у складу са  чланом 40а. став 2. 
Закона. 

Уговорена обавеза не настаје потписивањем оквирног споразума, већ издавањем појединачних 

Наруџбеница и то: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у 
складу са чланом 40а став 2. тачка 1. Закона , наруџбеница ће бити издата добављачу 

који је понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуде;  

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, 
у складу са чланом 40а став 2. тачка 2. Закона,биће упућен позив свим потписницима 

оквирног споразума да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити 

издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 

Оквирни споразуми   биће потписани у висини процењене вредности наручиоца, а укупна 
понуђена цена служиће за рангирање понуда. Уколико наручилац не добије одређен број 

прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са мањим бројем 

понуђача, односно и са једним. 
 

5. Контакт (лице или служба)  
Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 
Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне набавке 

контакт телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://jkpmilosmitrovic.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.5/2019 је Набавка добара-потрошни материјал за потребе ЈКП 

„Милош Митровић „ 
Назив и ознака из општег речника набавке: 44000000- Грађевинске конструкције и 

материјали; помоћни производи у грађевинарству (изузев електричних апарата). 

 

2. Предмет јавне набавке је обликован у партије и то: 

 

Набавка добра  : Набавка потрошног материјала по Партијама 

Партија  1.  ------ Инсталациони електроматеријал 

Партија  2.------- Електроматеријал за одржавање постројења 

Партија  3. ------ Фарбарски материјал 

Партија  4. -------Браварски материјал 

Партија  5. -------Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Партија  6.--------Материјал за ручни алат 

Партија  7.------- Материјал за одржавање санитарија 

Партија  8.--------Материјал за одржавање зеленила 

Партија  9.  -------Материјал за одржавање хидраулике 

Партија 10.------- Набавка техничких гасова 

 

3. Процењена вредност укупне јавне набавке без ПДВ-а износи 5.940.000,00 динара 

 

4. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

 

Предметна јавна набавка ће се вршити у  периоду од 12 месеци или до утрошка средстава до 

износа процењене вредности. Преузимање добара ће бити сукцесивно у периоду  важења 
оквирног споразума односно у периоду од годину дана према  динамици и захтевима коју 

утврђује  Наручилац према својим потребама а у року од 24 часа од пријема писменог захтева 

Наручиоца, трошкови транспорта падају на терет Понуђача. 
За сваку партију ће бити закључен посебан Оквирни споразум до износа процењене вредности.  

Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате су ради вредновања понуда. 

Стварни обим преузетих добара  за период од годину дана може бити већи или мањи од 
предвиђених оквирних количина, у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна 

плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности 

јавне набавке за цео период извршења Оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Техничка документација је техничка спецификација и дата је као посебна  Tабела 1. која је 
саставни део Конкурсне документације која мора бити у целости попуњена за Партију за коју 

Понуђач конкурише, у случају да нису попуњене све предвиђене колоне понуда ће бити 

одбијена. 
Количине добара (таксативни описи партија, количина и услови добара) су ближе одређени у 

техничкој спецификацији конкурсне документације наручиоца – Tабеле 1.  

Добра која се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима 
наручиоца, и морају бити у складу са техничком спецификацијом. Ако се утврди да 

испоручени предмет набавке има недостатке у квалитету, изабрани понуђач се обавезује да 

одмах замени добра на којима  су уочени недостаци  .  

Гарантни рок у складу са Законом о заштити потрошача . 
Понуђач врши доставу  сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 

Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од Писменог захтева Наручиоца. Трошкови 

доставе падају на терет Понуђача.  
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ТАБЕЛА 1. ЈАВНА НАБАВКА  5/2020 ,, ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,, 

       

     
  

 

Партија 1. Инсталациони електроматеријал 

Редни 

број 
Назив артикла 

Потребна           

количина 

Јединица        

мере   

Цена без 

ПДВ-а 

Укупан              

износ 
Напомена 

1 Аутоматски осигурач 6 А,1P,B 10 комад       

2 Аутоматски осигурач 10 А,1P,B 10 комад       

3 Аутоматски осигурач 16 А,1P,B 20 комад       

4 Аутоматски осигурач 25 А,1P,B 10 комад       

5 Аутоматски осигурач 32 А,1P,B 10 комад       

6 Аутоматски осигурач  16 А,3P,B 2 комад       

7 Аутоматски осигурач 25А,3P,C 2 комад       

8 Аутоматски осигурач 32 А,3P,C 2 комад       

9 
Трофазно бројило са ук.часовником,10-40А. Сличан типу : ЕНЕЛ 

или одговарајући 
2 комад       

10 Диференцијална заштитна склопка 25-0,5 А/2P  2 комад       

11 Диференцијална заштитна склопка 40-0,5А/4P  2 комад       

12 Ножасти осигурач NV0025 - 125 A 6 комад       

13 Ножасти осигурач NV0025 - 80 A 6 комад       

14 Ножасти осигурач NV0025 - 63A 6 комад       

15 Ножасти осигурач NV0025 - 50 A 6 комад       

16 Ножасти осигурач NV0025 - 32A 6 комад       

17 Топљиви уметак осигурача (патрон) DII 6A 10 комад       

18 Топљиви уметак осигурача (патрон) DII 10A 10 комад       

19 Топљиви уметак осигурача (патрон) DII 16A 10 комад       

20 Топљиви уметак осигурача (патрон) DII 25A 5 комад       

21 Топљиви уметак осигурача (патрон) DIII 32A 5 комад       

22 Топљиви уметак осигурача (патрон) DIII 50A 5 комад       
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23 Топљиви уметак осигурача (патрон) DIII 63A 5 комад       

24 Капа за Е3 осигураче К-II 25 А 10 комад       

25 Капа за Е3 осигураче К-III 63А 10 комад       

26 Постоље осигурача Е3 25А 10 комад       

27 Постоље осигурача Е3 63А 10 комад       

28 Кабл PPOO 4x25 мм 10 метар       

29 Кабл PPOO 4x10 мм 30 метар       

30 Кабл PPOO 4x6 мм 40 метар       

31 Кабл PPOO 4x 4мм 40 метар       

32 Кабл PPOO 3x1.5 мм 100 метар       

33 Кабл PPOO 3x2.5 мм 100 метар       

34 Кабл PPY 3x1.5 мм 100 метар       

35 Кабл PPY 3x2.5 мм 100 метар       

36 Кабл PPY 5x2.5 мм 100 метар       

37 Кабл PPY 5x4 мм 20 метар       

38 Кабл PPY 5x6 мм 20 метар       

39 Кабл X00/0 - A 2x16 мм 100 метар       

40 Кабл X00/0 - A 4x16 мм 100 метар       

41 Кабл гумирани лицнасти, H07 RN-F, 4G-2,5mm 20 метар       

42 Кабл гумирани лицнасти, EPN, 3x 2,5mm 50 метар       

43 Мрежни кабл  S/FTP CAST 100 метар       

44 Сигнални кабл LIYCY 3х0,75мм 100 метар       

45 Продужни кабал са разводником   3 м, 16А 2 комад       

46 Продужни кабал са разводником   5 м, 16А 2 комад       

47 Продужни кабал  50 м, моталица, 16А     1 комад       

48 ПВЦ каналица 25x16x2000 10 комад       

49 ПВЦ каналица 16x16x2000 20 комад       

50 ПВЦ каналица 25x25x2000 10 комад       

51 ПВЦ каналица 40x25x2000 10 комад 
   

52 Метални регал за кабловски развод 100х50х2000 5 комад       

53 Метални регал за кабловски развод 100х50х2001 5 комад       
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54 Поцинкована трака FeZn 4x25 мм 50 метар       

55 Укрсни комад  Т-Т 60x60/3 5 комад       

56 Разводна табла за аутоматске осигураче, за у зид, 36 ос. 1 комад       

57 Разводна табла за аутоматске осигураче, за у зид, 12 ос. 1 комад       

58 Разводна табла за аутоматске осигураче,  OG, 36 ос. 1 комад       

59 Разводна табла за аутоматске осигураче,  OG, 12 ос. 1 комад       

60 Инсталациона кутија Ø 78 30 комад       

61 Инсталациона кутија Ø 60 50 комад       

62 Разводна кутија 100x100 20 комад       

63 Разводна кутија PVC ,OG 200x200 5 комад       

64 Разводна кутија PVC ,OG 200x150 5 комад       

65 Разводна кутија PVC ,OG 100х100 5 комад       

66 Изолована клема за SKS 4-16мм (шкаро) 5 комад       

67 Затезна стезаљка SKS 4x16-25 мм 10 комад       

68 Сијалично грло керамичко Е27 10 комад       

69 Монофазна прикључница, 230 V,16А,за монтажу на зид 10 комад       

70 Монофазна прикључница 230 V,16А,OG 5 комад       

71 Трофазна прикључница 400 V,16А,за монтажу на зид 3 комад       

72 Трофазна прикључница  400 V,16А,OG 3 комад       

73 Инсталациони прекидач,једнополни , 10А 10 комад       

74 Инсталациони прекидач,једнополни , 10А, OG 10 комад       

75 Монофазни утикач,гумени,16А,мушки 5 комад       

76 Монофазни утикач,гумени,16А,женски 5 комад       

77 Инсталационо гибљиво црево Ø13мм 30 метара       

78 Инсталационо гибљиво црево Ø29мм 30 метар       

79 Инсталационо гибљиво цревоØ32мм 20 метар       

80 ЛЕД паник светло 2х8 W 5 комад       

81 ЛЕД цев 9 W (замена за флуо цев 18 W) 30 комад       

82 ЛЕД цев 18W (замена за флуо цев 36 W) 30 комад       

83 ЛЕД сијалица Е 27, 18,5W  20 комад       

84 ЛЕД рефлектор 50 W, IP56 3 комад       
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85 Сијалица инкадесцентна(обична) 100 W,Е27 50 комад       

86 Термоскупљајучи бужир 1,5/0,75мм 10 метар       

87 Термоскупљајучи бужир 19,1/9,5мм 10 метар       

88 Грејач за бојлер 2000W 3 комад       

89 Изолир трака 20 м 20 комад       

90 Лустер клема 1,5мм 20 комад       

91 Лустер клема 2,5мм 20 комад       

92 Кондензатор 20 микрофарада 2 комад 
   

93 Грејач кварцне пећи 1000 W ,дужине 55.цм. 5 комад 
   

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 

       

Партија 2. Електроматеријал за одржавање постројења 

Редни 

број 
Назив и опис артикла 

Потребна           

количина 

Јединица        

мере   

Јед. цена 

без ПДВ-

а  

Укупан              

износ 
Напомена 

1 Метални разводни ормар 1000х800х300мм, ИП65 1 комад       

2 Метални  разводни ормар 800х600х250мм, ИП65 1 комад       

3 Метални разводни ормар 400х300х200мм, ИП65 2 комад       

4 ПВЦ разводни орман 600х400х200мм, ИП65 1 комад       

5 ПВЦ разводни орман 400х300х200мм, ИП65 1 комад       

6 Полиестерски разводни орман 800x600x300 мм, ИП65 1 комад 
   

7 
Аутоматски прекидач   IC60N 3P 4A, сличан типу:Schneider или 

одговарајући 
4 

комад 

   

8 
Аутоматски прекидач   IC60N 1P 16A, сличан типу:Schneider или 

одговарајући 
10 

комад 

   

9 
Аутоматски прекидач   IC60N 1P 10A, сличан типу:Schneider или 

одговарајући 
10 

комад 
      

10 
Аутоматски прекидач   IC60N  1P 6A , сличан типу:Schneider или 

одговарајући 
10 

комад 
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11 
Аутоматски прекидач   IC60N  1P 4A, сличан типу:Schneider или 
одговарајући 

10 
комад 

      

12 
Аутоматски прекидач   IC60N  1P 2A, сличан типу:Schneider или 

одговарајући 
10 

комад 
      

13 
Реле присуства и редоследа фаза, сличан типу:Schneider RM22TG20 
или одговарајући 

4 
комад 

      

14 
Временски реле, ON-delay, 2C/O, 230VAC, сличан типу Schneider 

RE22R2AMU или одговарајући 
4 

комад 

   

15 
Термомагнетни заштитни прекидач, 3P,2-4А, сличан типу: 
Schneider-GV2МЕ08 или одговарајући 

2 
комад 

      

16 
Термомагнетни заштитни прекидач, 3P,4-6А, сличан типу: 

Schneider-GV2МЕ10 или одговарајући 
4 

комад 
      

17 
Термомагнетни заштитни прекидач, 3P,17-23А, сличан типу: 
Schneider-GV2МЕ21 или одговарајући 

2 
комад 

      

18 
Помоћни контактни блок за терм.маг.зашт. прекидач, 1НО+1НЦ, 

сличан типу: Schneider-GV2 или одговарајући 
8 

комад 
      

19 
Програмaбилни логички контролер, 16DIО, Етернет порт,PC48524V, 

сличан типу: Schneider-TM221CET или одговарајући 
1 

комад 
      

20 
Програмaбилни реле 8DI,4DO, 230VAC, сличан типу: Schneider-

Zelio SR2B121FU или одговарајући 
1 

комад 
      

21 
Напајање 240 VAC/24VDC, 5А,  сличан типу: Schneider или 

одговарајући 
1 

комад 
      

22 
Аналогно улазни модул, 4хAI, сличан типу: Schneider-TM3AI4 или 

одговарајући 
1 

комад 
      

23 
Анализатор мрежног напона - дигитални ,Modbus RS485, сличан 

типу: Schneider METSEPM2120 или одговарајући 
1 

комад 
      

24 
ГСМ/ГПРС/СМС модем за слање података, сличан типу:Genko 

GWG30 или одговарајући 
2 

Комад 

   

25 
Софт стартер, 3P 400V, 22A, 7,5 kW,  сличан типу: Schneider 

ATS01N222QN или одговарајући 
1 

комад 
      

26 
Реле нивоа воде , сличан типу: Schneider RM22LG11MR или 

одговарајући 
1 

комад 
      

27 Сонде за реле зештите рада на суво, прохромске 3 комад 
   

28 Фреквентни регулатор, 18.5kW, 3P, Етернет порт, сличан типу: 1 комад       
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Schneider-ATV630D18N4 или одговарајући 

29 
Фреквентни регулатор, 5.5kW, 3P, сличан типу: Schneider-ATV320 
или одговарајући 

1 
комад 

   

30 

Фреквентни регулатор, 3kW, 3P, са уграђеном функцијом чишћења 

пумпе променом смера ротације мотора услед детекције оптерећења, 

сличан типу: Danfoss-FC202 или одговарајући 

2 

комад 

   

31 
Индустријски реле 230 VAC,3NO/NC, ЛЕД статус, тест, са 

одговарајућим подножјем, сличан типу: Schneider RXM 
20 

комад 
      

32 

Индустријски реле 24 VDC,2NO/NC, ЛЕД статус, тест, са 

одговарајућим подножјем, сличан типу: Schneider RXG23BDPV или 
одговарајући 

20 

комад 

      

33 Бистабилни (импулсни) реле, 230VAC, 1NO/NC (NO+NC) 2 
комад 

      

34 Бистабилни (импулсни) реле, 24VDC, 1NO/NC (NO+NC) 2 комад       

35 Сигнална лампа, Ф22 мм, 24VDC, ЛЕД 10 комад       

36 Сигнална лампа, Ф22 мм, 230VAC, ЛЕД 10 комад       

37 
Трополни растављач ISFT100, за NV00 осигураче (дришер), сличан 
типу:  Schneider LV480800 или одговарајући 

2 
комад 

      

38 
Моторни контактор 25A,3P,230V, сличан типу: Schneider 

LC1E2501P7 или одговарајући 
2 

комад 
      

39 
Моторни контактор 18A,3P,230V, сличан типу: Schneider LC1D18P7 
или одговарајући 

4 
комад 

      

40 
Изборни прекидач 2NO,1-0-2,10A, сличан типу: Schneider XB4BD33 

или одговарајући 
4 

комад 
      

41 
Изборни прекидач 1NO, 0-1, 10A, сличан типу: Schneider XB4BD21 
или одговарајући 

2 
комад 

      

42 
Гребенасти прекидач 32А,3P, 0-1, сличан типу: Schneider или 

одговарајући 
2 

комад 
      

43 
Гребенасти прекидач 63А,3P, 0-1, сличан типу: Schneider или 
одговарајући 

2 
комад 

      

44 Вентилатор за хлађење ормара 150 м3/h 1 комад       

45 Грејач за електро ормар, 90W 1 комад       
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46 Доња решетка са филтером ваздуха, 300х300мм 1 комад       

47 Монофазна утичница за ДИН шину 4 комад       

48 Термостат за ормар,хлађење 2 комад       

49 Термостат за ормар,грејање 2 комад       

50 
Трансмитер притиска 0-10 бар, 4-20мА, прикључак 1/2",   сличан 
типу: DANFOSS MBS-1700 или одговарајући 

2 
комад 

      

51 
Мерач нивоа воде 0-5м , излазни сигнал 4-20мА, континуални, 

сличан типу: NIVELCO, NPK или одговарајући 
2 

комад 
      

52 
Мерач нивоа воде 0-10м , излазни сигнал 4-20мА, континуални, 
сличан типу: NIVELCO, NPK или одговарајући 

2 
комад 

      

53 Пресостат 2-8 bar, 3xNO/NC 1 комад       

54 Све-стоп тастер, Ф 22mm 2 комад       

55 
Прекидач нивоа - пловак, тип:крушка, за фекалну воду, 1NO/NC, 

кабл 10м 
6 

комад 
      

56 Кондензаторска батерија, 5,5 KWAR  1 комад       

57 Кондензаторска батерија, 10 КWAR  1 комад       

58 Кондензаторска батерија, 15 КWAR  1 комад       

59 Кондензаторска батерија, 20 КWAR  1 комад       

60 Кондензаторска батерија, 25 КWAR  1 комад       

61 ЛЕД светиљка са прекидачем 1x10W, за уграднју у орман 2 комад       

62 Перфорирана каналица PVC 60x62x200мм 10 метар       

63 VS клеме 4-10 мм 10 метар       

64 VS клеме 4-10 мм за уземљење 10 метар       

65 VS клеме 0,8-4 мм 50 метар       

66 Клема RNSS 4-16мм 2 метар       

67 Дин шина 8 метар       

68 Клема за нулу 10+2 5 комад       

69 Уводник PG 23 10 комад       

70 Уводник PG 23,5 10 комад       
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71 Уводник PG 16 10 комад       

72 Проводник PF 0,75мм2, црна 200 метар       

73 Проводник PF 1,5 мм2, црна 200 метар       

74 Проводник PF 0,75мм2, плава 200 метар       

75 Проводник PF 4мм2, црна 100 метар       

76 Проводник PF 2,5 мм2, црна 100 метар       

77 Проводник PF 2,5 мм2, плава 100 метар       

78 Проводник PF 6 мм2, жуто-зелена 100 метар 
   

79 Хилзна изолована 0,75 мм2, паковање 100 ком. 4 комад 
   

80 Хилзна изолована 1,5 мм2, паковање 100 ком. 4 комад 
   

81 Хилзна изолована 2,5 мм2, паковање 100 ком. 2 комад 
   

82 Хилзна изолована 4 мм2, паковање 100 ком. 2 комад 
   

83 Хилзна изолована 6 мм2, паковање 100 ком. 1 комад 
   

84 Папучица изолована, 6 мм2/Ф6мм, паковање 100 ком. 1 комад 
   

85 ПВЦ везица за кабал 2,5 x 150 мм, паковање 100 ком. 4 комад 
   

86 ПВЦ везица за кабал 3 x 250 мм, паковање 100 ком. 4 комад 
   

87 Алкална батерија 1,5 V, AAA 20 комад 
   

88 Алкална батерија 1,5 V, AA 20 комад 
   

89 Алкална батерија 9 V,  5 комад 
   

   
 Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 

       

Партија 3. Фарбарски материјал 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
ПДВ-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1  Полудисперзија 25 кг/1 750 килограм       
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2  Полудисперзија 10 кг/1 50 килограм       

3  Тонер за поликолор 50 комад       

4  Подлога за кречење 30 литар       

5  Глет маса 500 килограм       

6  Гипс 100 килограм       

7  Четка 5 цм 20 комад       

8  Четка 10 цм 20 комад       

9  Четка 15 цм 20 комад       

10  Уложак великог ваљка 20 комад       

11  Уложак малог ваљка 25 комад       

12  Заштитна трака 5 цм 150 комад       

13  Заштитна трака 2.5 цм 200 комад       

14  Основна боја - нитро 100 литар       

15  Завршна боја - нитро 50 литар       

16  Завршна боја - уљана 50 литар       

17  Уљани разређивач 30 литар       

18  Нитро разређивач 100 литар       

19  Аутобоја - акрилна 20 литар       

20  Полиестер гит 30 килограм       

21  Алугит  10 килограм       

22  Шприцгит 30 килограм       

23  Шмиргла на метар П-120 200 метар       

24  Шмиргла ротациона П-120 800 комад       

25  Водена шмиргла П-250 100 комад       

26  Водена шмиргла П-500 50 комад       

27  Метална шпакла Б100 5 комад       

28  Метална шпакла Б50 5 комад       

29  Боја за бетон 50 килограм       

30  Заштитни најлон УВ-8м 50 килограм       

31  Пурпена 300мл 30 комад       

32  Пурпена 500мл 30 комад       
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33  Силикон - безбојна 30 комад       

34  Силикон акрилни 20 комад       

35  Силикон 101 10 комад       

36  Силикон црни 10 комад       

37  Сика црни лепак  15 комад       

38  Челична четка - ручна 10 комад       

39  Челична четка - машинска 10 комад       

40  Антирост 20 литар       

41  Мразол 10 литара 5 комад       

42  Паста за руке 100 комад       

43  Спреј за одмашћивање и отпуштање кородираних спојева 20 комад       

44  Лајсна ПВЦ (угаона, са мрежицом, завршна,за стиропор итд) 500 комад       

45  Грађевинска оловка  30 комад       

46  Бандаж трака 500 метар       

47  Кнауф испуњивач 400 кг       

48  Поцинковано плетиво за ограду око 5х5 (разних висина)ф 2,2мм 1000 метар       

49  Бодљикава жица  1000 метар       

50  Затезачи за жицу 150 комад       

51  Жица за утезање 3000 метар       

52  Холшраф за салонит (подлошка гумена, метална) 2000 комад       

53  ПВЦ врата (улазна, преградна - разних димензија) 7 комад       

54  ПВЦ прозор (разних димензија) 10 комад       

55  Грађевински метар 5м 10 комад       

56  Либела  5 комад       

57  Садолин 40 комад       

58  Глетерица - равна  5 комад       

59  Глетерица - назубљена  5 комад       

60  Глетерица за фуговање 5 комад       

61  Хирофа 25кг 10  комад       

62  Керамичке плочице (зидне, подне - разних димензија)  450 м2       

63  Крстићи за плочице (2мм,3мм,5мм) 1600 комад       
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64  Камен за сечење плочица (за малу и велику брусилицу) 5 комад       

65  ПВЦ паропропусна фолија 300 м2       

66  Профили за армстронг (све врсте) 500 комад       

67  Армстрог плоче 60х60 280 м2       

68  Висилице за спуштене плафоне 1000 комад       

69  Федер за армстронг 500 комад       

70  Сика лепак за шофершајбне 10 комад       

71  силикон херметик 10 комад 
   

72 течни метал 10 комад 
   

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача 
 

 

Партија 4. Браварски материјал 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
ПДВ-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Паљена жица 1,2 мм 60 килограм       

2 Паљена жица 1,8 мм 60 килограм       

3 Паљена жица 3,2 мм 80 килограм       

4 Ексери 5 цм 50 килограм       

5 Ексери 7 цм 50 килограм       

6 Ексери 10 цм 60 килограм       

7 Ексери 16 цм 70 килограм       

8 Ексери 20 цм 100 килограм       

9 М5х30 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

10 М5х50 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

11 М5х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

12 М6х30 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

13 М6х40 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад 
   

14 М6х50 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       
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15 М6х60 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад 
   

16 М6х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

17 М8х30 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

18 М8х50 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 200 комад       

19 М8х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

20 М10х30 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

21 М10х50 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

22 М10х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

23 М12х30 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

24 М12х50 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

25 М12х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

26 М14х30 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

27 М14х50 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

28 М14х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

29 М16х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

30 М16х100 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

31 М16х120 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

32 М18х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

33 М18х100 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

34 М18х120 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

35 М20х80 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

36 М20х100 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

37 М20х120 СРБС.МБ1.053 завртањ са подл. и навртком 8,8 100 комад       

38 Сајле инокс 8 мм 300 метар 
   

39 Трослојно црево за ваздух дн9 100 метар 
   

40 Стега за челично уже Ø8 (жабице) 200 комад 
   

41 Вијак М8 по узорку за косу решетку 50 комад 
   

42 Ролнице за косу решетку М8 50 комад 
   

43 Имбус вијак М 5х25 20 комад       

44 Сигурносна навртка М5 20 комад       

45 Сигурносна навртка М12 20 комад       
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46 Навојна шипка М8 Л=1000  20 комад       

47 Навојна шипка М10 Л=1000  30 комад       

48 Навојна шипка М12 Л=1000  20 комад       

49 Типли Ø8 са вијком 5х50 2000 комад       

50 Типли Ø10 са вијком 6х50 1000 комад       

51 Типли Ø12 са вијком 8х50 500 комад       

52 Типли Ø8 са вијком 5х50 1000 комад       

53 Типли за бетон Ø8 са вијком 100 комад       

54 Типли за бетон Ø10 са вијком 100 комад       

55 Типли за бетон Ø12 са вијком 100 комад       

56 Типли за бетон Ø14 са вијком 100 комад       

57 Камен за сечење Ø115х1.5 50 комад       

58 Камен за сечење Ø115x3 50 комад       

59 Камен за сечење Ø115x5 40 комад       

60 Камен за сечење Ø230x3 40 комад       

61 Камен за сечење Ø230x5 40 комад       

62 Камен за сечење Ø250x3 40 комад       

63 Камен за сечење Ø250x5 15 комад       

64 Камен за сечење Ø180х3 10 комад       

65 Камен за сечење Ø355 10 комад       

66 Камен за брушење Ø 230 20 комад       

67 Електрода Ø 2,5 30 килограм       

68 Електрода EVB Ø 2,5 20 килограм       

69 Електрода Ø 3,25 50 килограм       

70 Електрода EVB Ø 3,25 10 килограм       

71 Електрода прохромска Ø2.5 5 килограм       

72 Електрода за зав. гусаних одливака 5 килограм       

73 Хром-ванадијум електрода 5 килограм       

74 Челична жица за варење 3мм 5 килограм       

75 Блок заковице 2,5х10 1000 комад       

76 Блок заковице 3,8х16 1000 комад       
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77 Блок заковице 4,8х16 2000 комад       

78 Бургија за метал 3.2мм  20 комад       

79 Бургија за метал 4мм  20 комад       

80 Бургија за метал 5мм  20 комад       

81 Бургија за метал 6мм  20 комад       

82 Бургија за метал 8мм  20 комад       

83 Бургија за метал 10мм  20 комад       

84 Бургија за метал 12мм  5 комад       

85 Бургија за метал 14мм  5 комад       

86 Бургија за метал 16мм  5 комад       

87 Бургија за метал 18мм  5 комад       

88 Бургија за метал 20мм  2 комад       

89 Бургија за дрво (од 6мм до 20мм) 4 комад       

90 Бургија за бетон (од 6мм до 20мм) 4 комад       

91 СДС бургија за хилти 6мм 2 комад       

92 СДС бургија за хилти 8 мм 2 комад       

93 СДС бургија за хилти 10 мм 2 комад       

94 Брава за дрвена врата  10 комад       

95 Брава за метална врата  10 комад       

96 Цилиндар браве  10 комад       

97 Трукер са шилдовима  10 комад       

98 CO2 жица за варење 90 килограм       

99 Касета за алат метална са више преграда 1 комад       

100 Клешта равна од 3" 1 комад       

101 Клешта коса од 3 " 1 комад       

102 Клешта равна од 1/2-2" 1 комад       

103 Клешта равна од 1/2-6/4" 1 комад       

104 Клешта равна од 1/2-5/4" 1 комад       

105 Клешта коса од 1/2-5/4" 1 комад       

106 Клешта равна од 1/2-1" 1 комад       

107 Клешта коса од 1/2-1" 1 комад       
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108 Клешта ,,папагај,, 1 комад       

109 Моторцангле 1 комад       

110 Француски кључ 0-32 мм 1 комад       

111 Рам бонсека 1 комад       

112 Секач са заштитном гумом-ручни 1 комад       

113  Шпиц са заштитном гумом 1 комад       

114 Чекић од 2.кг. 1 комад       

115 Чекић од 0,5.кг. 1 комад       

116 Брусалица мала 1 комад       

117 Бушалица за бетон(мали хилти)-сдс бургије 1 комад       

118 
СДС бургије за бетон комплет(по 1.ком. од 
6мм;8;10;12;14;16;18;20;22мм) 

1 комплет       

119 Апарат за варење водоводних цеви (са тефлонима 1/2-2  Ø20-Ø 63) 1 комад       

120 Виљушкасти кључ 6-32 1 гарнитура       

121 Кључеви виљушкасто-окасти од 6-32 1 гарнитура       

122 Окасти кључ 6-32 1 гарнитура       

123 Клешта коса од  1/2-6/4" 1 комад       

124 Ојачане гедоре од 19-55 слично типу: Unior или одговарајуће 1 гарнитура       

125 Зегер клешта спољна и унутрашња- права 1 комплет    

126 Зегер клешта спољна и унутрашња- крива 1 комплет    

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 

       

       

Партија 5. Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
ПДВ-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Мач за тестеру Л=40  Oregon или одговарајуће 2 комад       

2 Ланац 31 зуб      Stihi или одговарајуће 2 комад       

3 Ланац 32 зуба    Stihi или одговарајуће 4 комад       
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4 Глава за тример М10  10 комад       

5 Глава за тример М12 10 комад       

6 Свећице за тример Oregon или одговарајуће 24 комад       

7 
Нож ручних маказа за живу ограду (L-23.цм) Villager или 

одговарајуће 
2 комад       

8 
Струна за тример (1/223 м)  Villager или 

одговарајуће 
22 калем       

9 Уље за мешавину Oregon или одговарајуће 24 литар       

10 Уље за ланац Домаће 5 литар       

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 

       

Партија 6. Материјал за ручни алат 

Редни 

број 
Назив артикла 

Потребна           

количина 

Јединица        

мере   

Цена без 

ПДВ-а 

Укупан              

износ 
Напомена 

1 Држалица за ашов      Домаће 40 комад       

2 Држалица за лопату   Домаће 60 комад       

3 Држалица за мотику   Домаће 4 комад       

4 Држалица за грабуљу Домаће 22 комад       

5 Држалица за крамп    Домаће 7 комад       

6 Држалица за секиру    Домаће 6 комад       

7 Држалица за чекић  Домаће 1 комад 
   

8 Ашов – ковани  Домаће 2 комад       

9 Лопата   Домаће 12 комад       

10 Грабуља Домаће 5 комад       

11 Крамп    Домаће 2 комад       

12 Мотика  Домаће 5 комад       

13 Лист за ручну тестеру 1 Комад 
   

14 Баштенско гумено црево Ø3/4 армирано  Домаће 100 метар       

15 Брза спојка за баштенско црево Ø3/4     Beorol 10 комад       
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16 Колица грађевинска    Beorol 3 комад       

17 Гума спољашња за грађевинска колица 7 комад       

18 Гума унутрашња за грађевинска колица  7 комад       

19 Радне рукавице 80 комад       

20 Хигијенске рукавице 3 паковање       

21 Заштитна опрема - визири 11 комад       

22 Носачи тримера – везови 10 комад       

23 Заштитне наочаре 10 комад       

24 Флуороцентни прслуци 46 комад       

25 Црево за прскалице 3 комад       

26 Пиштољ за прскалице 3 комад       

27 Уже – вренгија 10 комад       

28 Одела за једнократну употребу 20 комад       

    
 Укупно:     

Партија 7. Материјал за одржавање санитарија 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
ПДВ-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Звоно за водокотлић пластично-геберит или одговарајуће 10 комад       

2 Пловак за водокотлић пластично 10 комад       

3 ЕК вентил Ø 1/2-3/8 ремер или одговарајуће 20 комад       

4 Кугласта славина Ø  ¾ 5 комад       

5 Чесма Ø 3/4 са холендером 5 комад       

6 Вентил ПН 20 20 комад       

7 Вентил ПН 25 20 комад       

8 Вентил за испустом Ø25 5 комад       

9 Врбла 1/2'' за батерију   Ø 3/8 10 комад       

10 Еластичан сифон за лавабо 5 комад       

11 Водокотлић - комплет (пластични) геберит или одговарајући 10 комад       

12 Бринокс црево Ø 3/8 - 1/2 од 400 мм и 60 цм 10 комад       
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13 Подна решетка (сливник) 100х100мм прихром 10 комад       

14 WC шоља излив у под + тип балтик  5 комад       

15 Подна гума за WC шољу 10 комад       

16 Испирно црево за WC шољу – гибљиво pvc Ø 5/4 10 комад       

17 WC даска-пластична-бакелит 5 комад       

18 Вијак за WC шољу (пар) 10 комад       

19 Кварцна грејалица 1 комад       

20 Еластична веза за WC шољу ,,балтик,, pvc  Ø 110 10 комад       

21 Бојлер 10 литара са пластичним казаном 1 комад       

22 Бојлер 80 литара са прохромским казаном 1 комад       

23 Вијак за бојлер - сет (комплет са типловима) 10 комад       

24 Умиваоник ширине 50 цм- бели 5 комад       

25 Вијак за умиваоник - сет 10 комад       

26 Батерија једноручна за каду - сет 5 комад       

27 Батерија једноручна за лавабо - сет – дубећа T.H.V. 5 комад       

28 Батерија једноручна за судоперу - сет- дубећа T.H.V. 3 комад       

29 Баштенска славина Ø3/4 -баштенски хидрант 10 комад       

30 Чеп за лавабо - са ланчићем, гумени 10 комад       

31 Тефлон трака + тефлон конац “локтит“ 20 комад       

32 Сигурносни вентил Ø1/2 за велики бојлер  10 комад       

33 Вентил са испустом Ø 20 5 комад       

34 Славина за умиваоник са покретним луком Ø 1/2" 5 комад       

35 Славина галантерија - држач сапуна,папира,пешкира и сл. 5 комад       

36 Огледало за лавабо л-60.цм 1 комад       

37 Бринох црево Ø 1/2  / 1/2 за бојлер 80 литара 10 комад       

38 Сифон за умиваоник Ø 5/4" гибљиви 10 комад       

39 Сифон за умиваоник за судоперу-дводелни 5 комад       

40 Славина за хладну воду Ø 3/4 " потис-аутоматска 5 комад       

41 Славина за хладну воду Ø 1/2 " потис-аутоматска 5 комад       

42 PPR водоводне цеви  Ø 20 120 метар       

43 PPR водоводне цеви  Ø 25 80 метар       
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44 PPR водоводне цеви Ø 32 30 метар       

45 PPR водоводне цеви Ø 40 16 метар       

46 PPR водоводне цеви Ø 63 12 метар       

47 PPR муф Ø 20 50 комад       

48 PPR муф Ø 25  50 комад       

49 PPR муф Ø 32 20 комад       

50 PPR муф Ø 40 10 комад       

51 PPR муф Ø 63 5 комад       

52 SN муф Ø 20  50 комад       

53 SN муф Ø 25  50 комад       

54 SN муф Ø 32 10 комад       

55 SN муф Ø 40  10 комад       

56 SN муф Ø 63 5 комад       

57 UN муф Ø 20 50 комад       

58 UN муф Ø 25 50 комад       

59 UN муф Ø 32 10 комад       

60 UN муф Ø 40 10 комад       

61 UN муф Ø 63 5 комад       

62 Штопли Ø 20 30 комад       

63 Штопли Ø 25 30 комад       

64 Штопли Ø 32 5 комад       

65 Штопли Ø 40 5 комад       

66 Штопли Ø 63 5 комад       

67 Колено  Ø 20 50 комад       

68 Колено  Ø 25  50 комад       

69 Колено  Ø 32 30 комад       

70 Колено  Ø 40 15 комад       

71 Колено  Ø 63 5 комад       

72 Т-комад  Ø 20 50 комад       

73 Т-комад  Ø 25 50 комад       

74 Т-комад  Ø 32 20 комад       
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75 Т-комад  Ø 40 5 комад       

76 Т-комад  Ø 63 2 комад       

77 Заобилазни лук  Ø 20 15 комад       

78 Заобилазни лук  Ø 25 10 комад       

79 Заобилазни лук  Ø 32 5 комад       

80 Заобилазни лук  Ø 40 5 комад 
   

81 Заобилазни лук  Ø 63 2 комад 
   

82 Обујмица Ø 20 200 комад       

83 Обујмица Ø 25 200 комад       

84 Обујмица Ø 32 100 комад       

85 Обујмица Ø 40 50 комад       

86 Обујмица Ø 63 20 комад       

87 Вентил Ø 20 50 комад       

86 Вентил Ø 25 50 комад       

87 Вентил Ø 32 15 комад       

88 Вентил Ø 40 10 комад       

89 Вентил Ø 63 3 комад       

90 Редуцир  Ø 63/40 2 комад       

91 Редуцир  Ø 40/32 5 комад       

92 Редуцир  Ø 32/25 10 комад       

93 Редуцир  Ø 25/20 30 комад       

94 Капа украсна за зидне славине 25 комад       

95 Типли   Ø 8 500 комад       

96 Холшрафи за типли  Ø 8 500 комад       

97 Батерија једноручна за лавабо-зидна 1 комад       

98 Батерија једноручна за судоперу-зидна 1 комад       

99 Грејач за бојлер 1 комад 
   

100 Анода за бојлер 1 комад 
   

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 
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Партија 8. Материјал за одржавање зеленила 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
ПДВ-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Везиво гумено за дрвореде 5 килограм       

2 
Хемијско средство за уништавање корова-Тотал,  Глифохем или 

одговарајуће 
120 литар       

3 
Хемијско средство за прехрану цвећа  (1/1 литара)  Цмана или 
одговарајуће 

2 комад       

4 Супстрат за садњу цвећа 8500 литар       

5 Семе парковске траве 50 килограм       

6 Ђубриво НПК 151515 (1/25) 100 килограм       

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 

       

Партија 9. Материјал за одржавање хидраулике 

Редни 

број 
Назив артикла 

Потребна           

количина 

Јединица        

мере   

Цена без 

ПДВ-а 

Укупан              

износ 
Напомена 

1 М8х30 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

2 М8х50 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

3 М8х100 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

4 М10х30 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

5 М10х50 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

6 М10х100 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

7 М12х30 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

8 М12х50 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

9 М12х100 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

10 М14х30 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       
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11 М14х50 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

12 М14х100 СРБС.МБ1.051 завртањ са подл. и навртком 10.9 20 комад       

19 Хидраулично црево двослојно Ф16--2SN-16 5 метар       

20 Хидраулично црево двослојно Ф10--2SN-10 5 метар       

21 Хидраулично црево двослојно Ф20--2SN-20 5 метар       

22 Хидраулично црево двослојноФ12-- 2SN-12 5 метар       

23 Хидраулично црево двослојно Ф25--2SN-25 5 метар       

24 Хидраулично црево двослојно Ф6--2SN-6 5 метар       

25 Хидраулично црево двослојно Ф8--2SN-08 5 метар       

26 Хидраулично црево четворослојно Ф12--4SРDN-12 3 метар       

27 Хидраулично црево четворослојно Ф16--4SРDN-16 3 метар       

28 Хидраулично црево једнослојно Ф6--1SN-6 3 метар       

29 Хидраулично црево једнослојно Ф8--1SN-8 3 метар       

30 Хидраулично црево једнослојно Ф10--1SN-10 3 метар       

31 Хидраулично црево једнослојно Ф12--1SN-12 3 метар       

32 Брза спојка HP16M-мушка Ø16х1.5 4 комад       

33 Брза спојка HP16Z-женска Ø16х1.5 4 комад       

34 Брза спојка HP18M-мушка Ø18х1.5 5 комад       

35 Брза спојка HP18Z- женска Ø18х1.5 5 комад       

36 Брза спојка HP22M-мушка Ø22х1.5 5 комад       

37 Брза спојка HP22Z-женска Ø22х1.5 5 комад       

38 Брза спојка HP1/2M-мушка Ø1/2"х1.5 5 комад       

39 Брза спојка HP1/2Z-женска Ø1/2"х1.5 4 комад       

40 Брза спојка Ø1/2"х1.5 (еуроспојка)-CSEP1/2 4 пар       

41 Самоосигуравајућа навртка М12 СРБС.МБ1.623 15 комад       

42 Самоосигуравајућа навртка М14 СРБС.МБ1.623 15 комад       

43 Самоосигуравајућа навртка М16 СРБС.МБ1.623 15 комад       

44 Самоосигуравајућа навртка М18 СРБС.МБ1.623 15 комад       

45 Самоосигуравајућа навртка М20 СРБС.МБ1.623 15 комад       

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 
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Партија 10. Набавка техничких гасова 

Редни 
број 

Назив артикла 
Потребна           
количина 

Јединица        
мере   

Цена без 
ПДВ-а 

Укупан              
износ 

Напомена 

1 Кисеоник О2 (8,5.кг) 10 боца       

2 Ацетилен C2H2   (6.kg) 8 боца       

3 Угљендиоксид CO2 (25kg) 6 боца       

4 Aргон Ar  2 боца       

    
Укупно: 

  
* У напомени јасно дефинисати врсту тражених услуга/делова са називом производа и произвођача. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75.ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 

и то: 

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

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

           4)    Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
                   обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

                 условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

                          делатности која је на снази у време подношења понуде. 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4)  

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.Услов из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
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 достављањем следећих доказа који су  дефинисани у 

следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

Да је регистрован код 
надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
ЗЈН); 

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. 
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2. 

 
 

 

 

 
 

 

 
Да понуђач 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); 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 

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

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

За предузетнике 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. 

 

 

Да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

или стране државе када има 
седиште на њеној територији 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 
 

 

 

За правна лица, предузетнике и физичка лица: 

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 месец а пре отварања понуда. 

 
 

  

4. 

Понуђач је дужан да при 

састављању понуде изричито 
наведе да је  поштовао обавезе 

које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН). 

За правна лица, предузетнике и физичка лица: 

 
Образац изјава о поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона 

предвиђен  конкурсном документацијом. 
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом,  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума захтевати од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

             Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења    
             понуде                    

            доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3 Закона о јавним  

            набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача  

            или изјаву у слободној форми којом потврђује да је  уписан у Регистар понуђача. 
            Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама   

            надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази)   

            јавно доступни. 
            Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет   

            страницама надлежних органа. 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током оквирног споразума о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

            Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не   
            морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у   

            једном примерку за све партије. 

            Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим сматраће се    
            неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

     

И З Ј А В У 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добра – “Набавка потрошног материјала“ ЈН  број 5/2020, испуњава 

све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
Место:_____________                                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                           М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

     

                                                                 И З Ј А В У 
Подизвођач________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добра – “Набавка потрошног материјала“ ЈН  број 5/2020, испуњава 

све услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 
 

 

 
 

Место:_____________                                                                           Подизвођач: 

Датум:_____________                                    М.П.                     _____________________________                                                         

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП ,,Милош Митровић,, Војводе Мишића бр.1,са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добра  –Набавка потрошног материјала ЈН број 5/2020- НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
20.03.2020. до 11,00 часова.   

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 Потписан и оверен образац  Изјаве  о испуњењу услова(Образац 3 Конкурсне 

документације) 

 Попуњен Табелу 1 III 

 Потписан и оверен образац понуде  VI 

 Потписан и оверен модел оквирног споразума  VII 

 Потписан и оверен модел уговора/наруџбенице  VIII 

 Потписан и оверен образац изјаве о независној понуди X 

 Потписан и оверен образац о финансијском средству обезбеђења за добро извршење 
посла XI 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то: 

 

Набавка добра  : Набавка потрошног материјала по Партијама 

Партија  1.  ------ Инсталациони електроматеријал 

Партија  2.------- Електроматеријал за одржавање постројења 

Партија  3. ------ Фарбарски материјал 

Партија  4. -------Браварски материјал 

Партија  5. -------Материјал за одржавање опреме за зеленило 

Партија  6.--------Материјал за ручни алат 

Партија  7.------- Материјал за одржавање санитарија 

Партија  8.--------Материјал за одржавање зеленила 

Партија  9.------- Материјал за одржавање хидраулике 

Партија 10.------- Набавка техничких гасова 
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- Наручилац ће за сваку партију понаособ оцењивати и вредновати понуде те ће се за    

сваку партију склапати посебан уговор. 

 

- Период реализације Оквирног споразума који се закључи са најмање три понуђача 

оквиру којег ће се вршити набака и транспорт добара је 12 месеци  - Набавка и транспорт 
добара ће се обављати сукцесивно, а према динамици и захтевима наручиоца у року од 24 часа 

од пријема писменог захтева Наручиоца. Испорука добара на адресу Наручиоца у Великој 

Плани, а трошкови транспорта падају на терет Понуђача.  
              -  Количине добара  ( таксативни описи партија, количина и обима добара)  су   

ближе одређени у техничкој спецификацији конкурсне документације наручиоца.      

  

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или све партије. Понуда мора да обухвати 

најмање једну целокупну партију. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

 У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно.  

 -    Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за све партије, не морају 

бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку 
за све партије . 

 

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: ЈКП Милош Митровић , ул. 

Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра ) – Набавка потрошног материјала Партија.....за 

потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.5/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка потрошног материјала Партија....за 

потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.5/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку добра– Набавка потрошног материјала Партија...за 

потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.5/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра– Набавка потрошног материјала 

Партија......за потребе ЈКП ,,Милош Митровић,, ЈН бр.5/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 



36 

 

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 Оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Оквирном споразуму о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Напомена: 
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања  уређују 

наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи  податке о понуђачу који ће у име групе 
потписивати образце из конкурсне документације. 

 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције и менице од стране 

Наручиоца и подразумева плаћање у року не краћем од 45 календарских дана након 
испостављања исправног рачуна и комплетне документације. Плаћање се врши у динарској 

вредности. 

Понуде са роком плаћања краћим  од 45 дана по испостављању рачуна , као и понуде са 

авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 
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9.2.Захтеви у погледу квалитета и гарантног рока  
Добра која се нуде морају бити стандардног квалитета и морају одговарати захтевима 

наручиоца и морају бити у складу са техничком спецификацијом. 

Понуђач се обавезује да одмах замени добра на којима  су уочени недостаци  .  

Гарантни рок у складу са Законом о заштити потрошача . 

9.3. Захтев у погледу извршења услуга   

Понуђач врши доставу  сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 

Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од Писменог захтева Наручиоца. Трошкови 
доставе падају на терет Понуђача.  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

9.5. Други захтеви  
Рок испоруке добара максимално 24 часа  од дана пријема Захтева  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато : цена предмета јавне набавке са пратећим трошковима  

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

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

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Средство финансијског обезбеђења: 

Бланко соло меница за добро извршење посла-  
Сви Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 
наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, 

односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру 
меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
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пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му 
је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице.  

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове конкурсне 
документације, Наручиоц ће оквирни споразум раскинути и има право потраживања накнаде 

штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача. 
По извршењу уговорених обавеза понуђачу биће враћена меница.  

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац може у конкурсној документацији захтевати заштиту података које понуђачима 

ставља на располагање, укључујући њихове поизвођаче, уколико конкурсна документација 
садржи такве податке. 

Напомена: 
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 

споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у 
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у 

смислу закона којим се уређује тајност података. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца улица Војводе 
Мишића број 1., 11320 Велика Плана или на адресу електронске поште на e-mail 

jkpmilosmitrovic@gmail.com,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 5/2020. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
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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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И  

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача  који понуди краћи рок испоруке. 
 

18. ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА 

 
1.Критеријум за доделу оквирног споразума 

Након спроведеног поступка јавне набавке велике вредности, наручилац ће закључити 

оквирне споразуме са највише  3 понуђача (чије понуде буду оцењене као прихватљиве), 

за сваку партију понаособ, у трајању од годину дана. Уколико наручилац не добије 

одређен број прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са 

мањим бројем понуђача, односно и са једним. 
Уколико три или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити 

закључен са прва три понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под 

„најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се 
добијају множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а. 

2.Додела појединачних уговора/наруџбеница 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настану потребе Наручиоца за предметом 

набавке, наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 
- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, 

у   складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. ЗЈН, наруџбеница ће бити издата добављачу 

који је понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуда; 
 - За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а. став 2. тачка 2. ЗЈН, биће упућен позив свим 

потписницима оквирног споразума да дају понуде за конкретан производ и наруџбеница ће 

бити издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 
 

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРЕЈАЊА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од вредности из члана 39. 

Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области водопривреде, енергетике, 

саобраћаја и поштанских услуга. 
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР/ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор/оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен за сваку партију  са  три или 

мањим бројем понуђача, у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. о чему ће понуђачи бити писмено обавештени 

објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки. 

Ако понуђач којем је додељен уговор/оквирни споразум одбије да закључи уговор/оквирни 

споразум о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор/оквирни споразум са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор/оквирни споразум 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.   

 

21. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 

 Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве 
из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно 

понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да испуњава 

обавезне услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за 
учешће; 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је понуђени рок 

важења понуде краћи од прописаног; 5) понуда садржи друге недостаке због којих није 

могуће утврдити  стварну садржину понуде или није  могуће упоредити је са другим 
понудама. 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 

у смислу члана тачке 11. овог Упутсва и члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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       

jkpmilosmitrovic@gmail.com факсом на број 026/515-009 или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

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

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, 
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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.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00  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; ЈКП Милош Митровић  јавна набавка 5/2020 
   (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 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 ____________________ . Поступак заштите права 

понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра -Набавка 

потрошног материјала ЈН број 5/2020 (за партију бр.1;бр.2;,бр.3;бр.4;бр.5;бр.6;бр.7;бр.8;бр.9; 

бр.10; заокружити) 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 



43 

 

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 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ __________________________________________ 

                                                                                                       ( понуђач уписује број и назив партије ) 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок плаћања  

 

_________( минимално 45 дана) од дана пријема 
исправног рачуна. 

 

 
Рок важења понуде  

 
_________( минимално 30 дана) од дана отварања 

понуда. 

  

 
Рок испоруке  

 

 
_________          (максимално 24 часа) од дана 

пријема захтева наручиоца                         

 

 
Место и начин испоруке : сукцесивно на захтев Наручиоца ,  франко Велика Плана , ул. Војводе 

Мишића бр.1  Велика Плана  у року од 24 часа од Писменог захтева Наручиоца. Трошкови 

доставе падају на терет Понуђача.  
 

 

 
 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 

 

Образац копирати у потребан број примерка за сваку партију 
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VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                 Оквирни споразум копирати у потребном броју за сваку партију 

 

- Модел оквирног споразума понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду  

наведени у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач који је наведен у 

споразуму 
којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на  

извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум, потписује и  

печатом оверава модел оквирног споразума. 
- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити  

наведен у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом 

оверава  модел оквирног споразума. 
- Модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

   

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ   За Партију бр.____________________ 
                                                                                     ( понуђач уписује број и назив партије ) 

Уговорне стране: 

1. ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плане, улица Војводе Мишића број 1,  кога заступа вд. 

директор Рачић Александар , матични број: 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун 160-7096-

31,  код Банка Интезе, телефон: 026-515-009 ,e-mail:jkpmilosmitrovic@gmail.com, као 
Наручиоца (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране  

 

и 
 

2. _____________/______________(фирма)_________________________(седиште),  

Матични број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ 

назив банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 
тексту: Испоручилац 2), 

3._____________/______________(фирма)_________________________(седиште),  

Матични број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ 
назив банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 2), 

4.__________/_________________(фирма)_________________________(седиште),  
Матични број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ 

назив банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 3). 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  

 - да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне 

набавке добара – Потрошни материјал  ЈН број - 5/2020, са циљем закључивања оквирног 
споразума са више понуђача за период од годину дана; 

 - да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број _____ од 

_______2020. год. у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Испоручиоца 1, 2, 3; 
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 - да је Испоручилац 1 доставио понуду број ________ од________.2020. године, која 
чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 1) која је 

заведена код Наручиоца под бројем _______од ________2020. године; 

- да је Испоручилац 2 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 2) која је заведена 
код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- да је Испоручилац 3 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 3) која је заведена 
код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној 

набавци; 
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци на 

основу овог оквирног споразума;  

 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора/наруџбеница о јавној набавци добара – Потрошни материјал партија бр.______, 

између Наручиоца и Испоручиоца 1, Испоручиоца 2, Испоручиоца 3, одредбама овог оквирног 
споразума и стварним потребама Наручиоца. 

 

Члан 2. 
Предмет оквирног споразума је сукцесивно набављање потрошног материјала за потребе ЈКП 

„Милош Митровић“ према спецификацији која се налази у прилогу овог споразума.  

Спецификација са количинама добара, дата је у Табели 1 која се налази оквиру Конкурсне 

документације. Количине у спецификацији су оквирне, служиће у сврху рангирања понуђача, а 
за све време важења оквирног споразума и у време спровођења споразума могу да се мењају. 

Наручилац ће предметни материјал наручивати према стварним потребама. Оквирне количине 

зависе и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема утицаја. 
 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, а ступа на снагу даном 
потписивања од стране свих учесника споразума. 

 

Члан 4. 

Укупна вредност набавке која је предмет оквирног споразума износи _______________ динара 

без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом (Наручилац уписује планирану 
процењену вредност набавке). 

Јединичне цене предмета набавке исказане су у Табели 1 која се налази у оквиру конкурсне 
документације у понуди Испоручиоца, који чини саставни део овог оквирног споразума. 

На јединичне цене из става 2. Овог члана обрачунава се и плаћа ПДВ, у складу са важећим 
законским прописима.  

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. 

 

Члан 5. 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у складу 

са чланом 40а. Став 2. Тач. 1., наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је понудио нижу 
цену тог производа приликом подношења понуда; 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, у 
складу са чланом 40а. Став2. Тач.2. биће упућен позив свим потписницима оквирног споразума 
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да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је 
понудио нижу цену тог производа.  

Поново отварање конкуренције међу Испоручиоцима – потписницима оквирног споразума, ће 
бити спроведено на следећи начин:  

Наручилац ће путем електронске поште упутити свим испоручиоцима позив за достављање 
понуда са навођењем потребних добара и количина, у циљу доделе појединачног 
уговора/наруџбеница.  

Испоручиоци су дужни да активно учествују у поступку сваке набавке. Активно учествовање 

значи да се позвани испоручиоци одазову подношењем понуде за тражени грађевиснки 
материјал, који се тражи у оквиру појединачних набавки и додељену набавку реализују.  

Наручилац ће у позиву навести: 

- артикал који тражи, 

- потребну количину, 

- рок у коме се мора доставити понуда (навођење датума и сата), 

- електронска пошта на којој треба доставити понуду, 

- начин на који се доставља понуда,  

- критеријум за доделу уговора кроз наруџбенице, 

- рок испоруке добара који не може бити дужи од рока утврђеног у техничким 
спецификацијама и  

- друге неопходне услове. 

Позив ће бити упућен преко електронске поште: 

- Испоручиоца 1______________________ (навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 2______________________ (навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 3______________________ (навести електронску пошту) 

Наручилац је при слању позива путем електронске поште захтевати да на исти начин потврде 
пријем позива, што су испоручиоци дужни и да учине.  

Испоручиоци ће понуде достављати електронски у складу са позивом и упутством Наручиоца.  

Понуда испоручиоца обавезно мора да садржи јединичну и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-
ом, рокове испоруке, као и основне податке Испоручиоца –Понуђача.  

Наручилац ће по истеку рока за достављање понуда направити записник о пристиглим 
понудама и исти доставити електронским путем испоручиоцима који су доставили понуде. 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора/наруџбенице кроз применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“ уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
Наручилац ће доделити уговор/наруџбеницу Испоручиоцу који је понудио краћи рок испоруке.  

Одлуку о додели уговора/наруџбенице Наручилац обајвљује на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. Против те одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у 

законском року од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки. Сходно члану 112. став 2. 

тачка 1. Закона, захтев за заштиту права поднет на одлуку о додели уговора/наруџбенице не 
задржава даље активности Наручиоца, тј. Наручилац може закључити уговор/наруџбеницу са 
изабраним понуђачем и поред уложеног захтева за заштиту права. 

Уколико дође до раскида уговра/наруџбенице о јавној набавци, Наручилац ће поновити целу 
процедуру за доделу појединачног уговора/наруџбенице.  

Уговори/наруџбенице о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају 

се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 

уговора/наруџбеница закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са 
трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  

Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да: 



49 

 

 - испоручи оригинални предмет набавке, који квалитетом и карактеристикама одговара 
техничким условима из конкурсне документације и понуде; 

 - да предмет набавке испоручује сукцесивно у року од 24 сата, по добијеном писменом 
налогу Наручиоца – наруџбеница; 

 - испоручи предмет набавке на траженим локацијама; 

 - понуђач је дужан да испоруку добара врши сукцесивно, количине добара које су 
наведене у спецификацији конкурсне документације нису обавезујућег карактера за Наручиоца 

и служе искључиво за рангирање понуђача. Тачну количину и динамику одређује Наручилац.  

За сваку испоруку, Наручилац ће доставити наруџбеницу у којој ће тачно назначити врсту робе 
и потребне количине.  

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

 - обезбеди пријем предмета набавке на уговореној локацији – франко Велика Плана 

 - плати уговорену цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке у року од 45 дана 
од дана испоруке и правилно испостављеног рачуна. 

Члан 8. 

Испоручилац је одговоран за квалитет испорученог предмета набавке, сагласно прописима и 
стандардима за ту врсту добара.  

Ако се записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке у квалитету или 

очигледне сметње у коришћењу, Испоручилац исте мора отклонити о свом трошку, најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема записника о рекламацији.  

Члан 9 

У случају кашњења у испоруци, Испоручилац је дужан да плати Наручиоцу на име уговорене 
казне 0,5% од уговорене вредности добара, за сваки дан кашњења, а максимално 10%. 

Члан 10. 

Сви Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 

наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, 
односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му је 
исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице.     

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће се палћање по овом оквирном споразуму извршити тако што 

ће за сваку испоруку Испоручилац испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од 45 дана 
од дана испоруке добара.  

Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора/оквирног споразума, 

при чему укупна вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од 
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вредности из члана 39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области 
водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга. 

 

 

Члан 13. 

Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Испоручиоца.  

Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног Испоручиоца у случајевима: 

- да Испоручилац без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, 
када му је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом; 

- не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговра/наруџбенице; 

-изласка појединог члана из заједничке групе испоручилаца, која је једна од страна потписника 
овог Споразума; 

- раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума, уколико је одговорност за раскид на 
страни одабраног Испоручиоца; 

- ако Испоручилац стекне негативну референцу у реализацији овог Споразума;  

- злоупотреба и преварног поступања Испоручиоца. 

Члан 14. 

За све што није регуисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други важећи прописи.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог оквирног споразума решавају 
споразумно.  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

Члан 15. 

Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) 
примерка задржава свака уговорна страна. 

 

 

                                                                                                                     За Наручиоца 

За Испоручиоца 1                                                                                       в.д. Директор 
  

 

_______________________                                                          ____________________________ 
потпис овлашћеног лица                                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш 

                                                                                                     

 
 
 

За Испоручиоца 2 

 

 
_____________________ 

потпис овлашћеног лица 

 
   

За Испоручиоца 3 

 

 
_____________________ 

потпис овлашћеног лица 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА / НАРУЏБЕНИЦЕ 

 

 

Ознака и број јавне набавке: ЈН 5/2020 
Број наруџбенице: 

Датум: 

 
На основу члана 40.став 5. Закона о јавним набавкама („Службеник гласник РС“,бр.68/15) 

издаје се 

НАРУЏБЕНИЦА 

 
Предмет јавне набавке:_____________________(назив предмета набавке и тражена количина) 

На основу спроведеног отвореног поступка, ознаке и бр. ЈН 5/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 
складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ 

достављених понуда испоручилаца, без поновог отварања конкуренције међу испоручиоцима 
по конкретном захтеву______________________________ (име и презиме запосленог код 

наручиоца који иницира конкретну набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем 

понуђачу: 

или 
 

На основу спроведеног отвореног поступка,ознаке и бр. ЈН 5/2020 и потписаног Оквирног 

споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 
складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Поновним отварањем конкуренције међу добављачима по конкретном захтеву 

________________________(име и презиме запосленог код наручиоца који иницира конкретну 
набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем понуђачу:_____________________ 

 (назив понуђача), из_______________________, улица и бр.____________________________, 

Матични број:______________________, вредност набавке:______________________ динара 

(износ без ПДВ-а) 

 

Начин плаћања: уплатом на рачун испоручиоца,број рачуна_____________________________ 

код пословне банке _____________________________.(попуњава понуђач) 
Рок испоруке/извршења: у складу са чланом 6.потписаног оквирног споразума. 

Место испоруке: франко Велика Плана, улица Војводе Мишића 1 

Рок плаћања: у складу са чланом 7.потписаног оквирног споразума  

 
 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА 

 
__________________________                                      ____________________________ 

потпис овлашћеног лица                                            Рачић Александар, дипл.инж.маш 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

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

 
 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке - Набавка потрошног материјала ЈН број 5/2020, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 
 

 

Понуђач ____________________________ из _______________________, за јавну набавку 
добара: Набавка грађевинског материјала, за извршење уговора о јавној набавци, у отвореном 

поступку „ЈН број 5/2020 Набавка потрошног материјала“, даје следећу:  

 
 

                                                                    ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум, у тренутку 
закључења оквирног споразума, предати Нaручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење 

за извршење оквирног споразума, односно појединачних уговора/наруџбеница који ми буду 

додељени, која мора бити евидентрана у Регист-ру меница.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за 

попуну у висини од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 (десет) 

дана дужи од истека важења оквирног споразума. 
 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: 

 
- без оправданог разлога одбијем да закључим појединачни уговор/наруџбеницу, када ми је 

исти додељењ у складу са овим оквирним споразумом или  

- не извршим испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 

уговора/наруџбенице. 
 

 

 
 

 

Место и датум                                            М.П.                                            Потпис овлашћеног 
понуђача 

 

____________________                                                                       __________________________ 

 
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити,и потписати образац. 
 


