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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, у даљем тексту: Закон) 

члан 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ број 29/2013), Одлуке, број 6729 од 30.12.2013.године, о 

покретању поступка јавне набавке број Д-18/13 и Решења, број 6730 од 30.12..2013.године, о Образовању 

комисије за јавну набавку Д-18/13, припремљена је  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

За јавну набавку: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ 

Број јавне набавке: Д-18/13 

Поступак: отворени поступак јавне набавке 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 

1. Општи подаци о јавној набавциПодаци о предмету јавне набавке. 

2. Техничке карактеристике - Прилог 1 

3. Доставна места – Прилог 2 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона 

5.  и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ: 

1. Образац понуде, подаци о понуђачу - Образац бр.1 

2. Образац трошкова припреме понуде - Образац бр.2 

3. Образац изјаве о независној понуди - Образац бр.3 

4. Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштите животне средине – Образац бр.4 

5. Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења – Образац бр.5 

6. Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – Образац бр.6 

7. Образац П. 

8. Прилог уз образац П 

9. Образац изјаве о техничком капацитету понуђача  - Образац Т 

10. Образац изјаве о кадровском капацитету понуђача - Образац бр.7 

11. Подаци о руководиоцу предметног посла – CV -  Образац бр.8 

12. Потврда о извршеном увиду у узорке - Образац бр.9 

13. Модел уговора 

Укупан број страна конкурсне документације: 106 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

-Назив: Установа Студентски центар „Београд“, Београд 

-Адреса: ул.Светозара Марковића бр.56, факс: 3637-270, e-mail: brankicap@sc.rs 

-Интернет страница: интернет страница: www.sc.rs 

2. Врста поступка: отворени поступак јавне набавке 

3. Предмет јавне набавке: број Д-18/13: отворени поступак јавне набавке за прибављање добара: 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ 

ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ 

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци. 

5. Контакт: Установа Студентски центар“Београд“ – Одељење за јавне набавке, Београд 

ул.Светозара Марковића бр.56, трећи спрат, канцеларија 305, тел: 3637-265, факс: 3637-270, e-mail: 

brankicap@sc.rs 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 

Предмет јавне набавке број Д-18/13 су: Добра - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ 

 

Ознака из општег речника набавке: 19435100, 31512100,31512200, 31514000, 31518500, 31519100, 

31519200, 31524100, 31524120, 31524200, 31524210, 31531100, 31532100, 31532110, 31532120, 31532400, 

31532500, 31532510, 31532900,  31532910, 31651000, 44115100, 44115200, 44115210, 44134000, 44163100, 

44163130, 44163210, 44163230, 44163240, 44167100, 44167110, 44167300, 44167400, 44191200, 44192100, 

44192200, 44315200, 44315300, 44321000, 44521100, 44521110, 44521140, 44523100, 44531100, 44531300, 

44531510, 44531600, 44532200, 44820000, 44831400, 44832100, 44832200, 44921100 
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Прилог: 1 

3. СТРУКТУРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КОЛИЧИНЕ  

МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 

Редни 

број 

 

ОПИС 

 

 

 

Једин. 

мере 

 

Потребне 

количине  

 

1 Брава  6.5 цм за дрвена врата  ком 2200 

2 Брава 8 цм за дрвена врата ком 500 

3 Брава за осцилујућа врата 125  /сплитер шарка/ ком 10 

4 Брава за метална врата  4 цм ком 800 

5 Брава за метална врата  2.5 цм ком 180 

6 

Брава са цилиндаром и точкићем за закључавање /брава за дрвена 

врата 6,5 са цилиндром са точкићем ком 60 

7 

Цилиндар за браву са обостраним закључавањем /симетричан 

30,5+30,5/ ком 100 

8 Цилиндар за браву са точкићем за закључавање /30+35 / ком 119 

9 

Цилиндар за браву кодирани Бане Секулић са 5 кључева /30+35 

месинг/ kom 1145 

10 

Необрађени кључ за цилиндар Елзет / кључ за цилиндар типа Елзет 

ез10/ ком 400 

11 

Необрађени кључ за цилиндар Силка /Кључ за цилиндар округли 

произвођача силка или екв./ ком 300 

12 Необрађени кључ за цилиндар Титан /кључ за цилидар титан сат 1/ ком 200 

13 Аутомат за затварање врата величина 2 ком 10 

14 Аутомат за затварање врата величина 3 ком 50 

15 Аутомат за затварање врата величина 5 ком 20 

16 

Подни аутомат за стаклена врата /хидр.подни механизам, 

носивости 700-1200мм  ширине врата и висине 2200мм,оптерећење 

140 кг, угао отварања до 120c/ ком 40 

17 Поклопац за  подни аутомат за стаклена врата ком 10 

18 

Штитник (шилд) са кваком /квака метална са штитом  за цилиндар 

елоксирани/ компл 587 

19 Брава за обичан кључ 6.5 цм за дрвена врата kom 178 

20 Брава за обичан кључ 8 цм за дрвена врата kom 80 

21 Брава за метална врата са буренцетом 4 цм kom 66 

22 Брава за метална врата са буренцетом 2.5 цм kom 71 

23 Шарка са навојем  за дрвена врата/увртна шарка/ ком 200 

24 Клап равна шарка ком 850 

25 Клап коленаста шарка ком 200 
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26 Клап полуколенаста шарка ком 200 

27 Квака за дрвена врата  метална елоксирана kom 80 

28 Штитник (шилд) за кључ метални елоксирани kom 60 

29 Штитник за цилиндар метални елоксирани kom 20 

30 Цилиндар асиметрични 9см/ цилиндар асиметрије 40+50/ ком 25 

31 Бравица за фиоку и  ормарић стелујућа прикивајућа  ком 309 

32 Бравица за  ормарић  метални цилиндрицна ком 100 

33 Ручица за ормане и фиоке  ком 1085 

34 Ручке за ормаре и фиоке  луцна хромирана са размаком од 128мм  ком 45 

35 Ексер 2.5 цм кг 5 

36 Ексер 4 цм кг 10 

37 Ексер 6 цм кг 15 

38 Ексер 8 цм кг 20 

39 Поп нитна3x16/алуминијумска/ ком 100 

40 Поп нитна 3x20 /алуминијумска/ ком 100 

41 Поп нитна 4x16 /алуминијумска/ ком 100 

42 Поп нитна 4x20 /алуминијумска/ ком 100 

43 Вијак за дрво 4x 16 мм/крстасти вијци за дрво jus 1.515/ ком 150 

44 Вијак за дрво 4x 25 мм/крстасти вијци за дрво јус 1.515/ ком 100 

45 Вијак за дрво 4x 40 мм/крстасти вијци за дрво јус 1.515/ ком 100 

46 Вијак за дрво 4x 60 мм/крстасти вијци за дрво јус 1.515/ ком 50 

47 Жица силиконска 2,5мм/Si/F/ м 70 

48 Тинол жица фи 1мм, 60% Сн кг 4 

49 Телефонска жица TK33-U 3x4x0,8 м 200 

50 Спирална бургија за метал 3 мм ком 45 

51 Спирална бургија за метал 4 мм ком 45 

52 Спирална бургија за метал 5 мм ком 45 

53 Спирална бургија за метал 6 мм ком 30 

54 Спирална бургија за метал 8 мм ком 20 

55 Спирална бургија за метал 10 мм ком 14 

56 Спирална бургија за метал 12 мм ком 14 

57 Спирална бургија за метал 14 мм ком 14 

58 

Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке 22 

мм ком 10 

59 

Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке 24 

мм ком 10 

60 

Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице и шарке 35 

мм ком 10 
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61 Видија бургија за бетон фи 6 мм за Макита бушилице ком 30 

62 Видија бургија за бетон фи 8 мм за Макита бушилице ком 25 

63 Видија бургија за бетон фи 10 мм за Макита бушилице ком 14 

64 Видија бургија за бетон фи 12 мм за Макита бушилице ком 14 

65 Електрода за варење угљеничних рђајућих метала 2.5 мм кг 25 

66 Електрода за варење угљеничних не рђајућих метала 2.5 мм кг 10 

67 Брусна плоча 115 x 6 мм ком 15 

68 Брусна плоча 125 x 6 мм ком 15 

69 Брусна плоча 180 x 6 мм ком 15 

70 Брусна плоча 230x6мм ком 15 

71 Резна плоча 115 x 3 мм ком 15 

72 Резна плоча 125 x 3 мм ком 15 

73 Резна плоча 180 x 3 мм ком 15 

74 Резна плоча 230 x 3 мм ком 15 

75 Бонсек платно ком 50 

76 

Сечиво за убодну тестеру/лист тестере стандардни крстасти 

прихват/ ком 20 

77 Лист убодне тестере/стандардни лист за убодни тестер за дрво/ ком 20 

78 Флуо цев Т16 14W/830, Г5, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 750 

79 Флуо цев Т16 28W/830, Г5, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 1350 

80 Флуо цев Т26 18W/830, Г13, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 2600 

81 Флуо цев Т26 30W/830, Г13, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 100 

82 Флуо цев Т26 36W/830, Г13, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 2210 

83 

Сијалица, инкадесцентна, бистра, А60, Е27, 100W, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 400 

84 Флуо цев Т16 13W/827, Г5, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 150 

85 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-ДД, 16W/835 еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс ком 319 

86 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-ДД, 28W//835, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс ком 248 

87 Флуо цев Т26 30W/930, Г13, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 60 

88 Флуо цев Т26 58W/830, Г13, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 15 

89 Пригушница, класична, слим, за фц 18W, 230ВАЦ. ком 40 

90 Пригушница, класична, слим, за фц 36W, 230ВАЦ. ком 40 

91 Пригушница, класична за фц 18W, 230ВАЦ. ком 312 

92 Пригушница, класична за флуо цев 36W, 230ВАЦ ком 507 

93 

Стартери за флуо цеви 4-65W, еквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 500 

94 Сијалица, мет. хал. ,/MHN-TD 70W/842 RX7s/ ком 6 
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95 Кип прекидац са порцеланским телом са индикацијом ком 352 

96 Шуко ИИ, уградна прикључница , једнострука, керамика. ком 300 

97 Уложак топљивог осигурача 35А, ДИИИ. ком 690 

98 Уложак топљивог осигурача 25А, ДИИ. ком 200 

99 

Прекидач, уградни, једнополни,  еквивалент Металка-Мајур, 

Нопал. ком 500 

100 

Сијалица високог притиска, живина, елипсоидна, HPL-N, 125W, 

Е27, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 10 

101 

Сијалица високог притиска, живина, елипсоидна, HPL-N, 80W, Е27, 

еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 10 

102 

Сигурносна сетиљка., 220В, 50Хз, 8W, 3h./ 230V,50Hz,NI-CD 6v 2 

aH 30 LED диоде/ ком 20 

103 Утичница, шуко III, надградна, једнострука ком 10 

104 Сијалица мињонка 40W/E-14 220V/ ком 100 

105 Грејач за роштиљ 1,5 кw/за роштиљ IGO KIPER M14/ ком 155 

106 Грејач за казан 5/4  3 кw/2х1,5 kw  1-35цм / ком 30 

107 

Грејач за пећницу -рерну 2,5 кw 230V/на буксне -за индустријску 

пећницу  типа IGO/ ком 20 

108 Термостат за шпорет са предпрекидачем ком 85 

109 Термостат за фритезу до 223 °Ц ком 10 

110 Прекидач за фритезу, кипер, роштиљ/прекидач 16 А/ ком 10 

111 Кабл са пипалицом/ кабал 50 цм са тестер пипалицом ФЦА06/ПА/ ком 12 

112 

Каналица, пластична, димензија 25x25мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 465 

113 

Каналица, пластична, димензија 30x16мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 50 

114 

Каналица, пластична, димензија 40x25мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 195 

115 

Каналица, пластична, димензија 40x40мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 50 

116 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, ИП54,надградна, округла са 

прозирном капом. kom 230 

117 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, ИП54,надградна, округла са 

прозирном капом. kom 200 

118 Флуо светиљка 2x36W, уградна, сјајни растер. kom 5 

119 Флуо светиљка 4x18W, уградна, сјајни растер. kom 3 

120 Флуо светиљка 1x18W, са капом, ИП65.водонепропусна kom 5 

121 Флуо светиљка 1x36W, са капом, ИП65 водонепропусна kom 5 

122 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, надградна, четвртаста са прозирном 

капом. kom 30 

123 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, надградна, четвртаста, са 

прозирном капом. kom 50 
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124 Рингла плоча за решо фи 80 с kom 400 

125 Рингла за решо  фи 180 е kom 61 

126 Рингла за решо  фи 145 е kom 32 

127 Славина са холендер прикљуцком 1/2"на 3/4" ком 80 

128 Кугласта славина са холендер прикљуцком1/2"на 3/4" ком 80 

129 Холендер пластични 3/8" на 3/8" ком 120 

130 Холендер пластични 1/2" на 1/2" ком 11 

131 Испусна славина за казан 3/8″ ком 12 

132 Сицеви за батерију /сиц 1/2/ ком 150 

133 

Мешач за једноручну батерију /керамички мешач фи 35 са 

ножицом/ ком 1478 

134 Пребацивач за туш батерију- еквивалент Росан ком 100 

135 Ребрасти сифон од  ПВЦ-а  за лавабо ком 600 

136 Ек-вентил 1/2'' на 3/8'' ком 580 

137 Вентил 1" са точкићем за уградњу у челичнопоцинковане цеви ком 20 

138 

 

Вентил 5/4″са точкићем за уградњу у челичнопоцинковане цеви ком 20 

139 Вентил 6/4″ са точкићем за уградњу у челичнопоцинковане цеви ком 20 

140 Вентил 2″ са точкићем за уградњу у челичнопоцинковане цеви ком 2 

141 Вентил 1" са точкићем за уградњу у ПП водоводне цеви ком 20 

142 

Вентил пропусни од 1/2" са капом уградња у челичнопоцинковану 

мрежу ком 30 

143 Вентил пропусни  ½″ уградња у челичнопоцинковану мрежу ком 50 

144 Вентил пропусни од ½″ са капом уградња у ПП водоводну  мрежу ком 10 

145 Вентил пропусни  ½″ уградња у ПП водоводну мрежу ком 10 

146 Вентил кугласти са полугом 1/2" ком 100 

147 Сигурносни вентил за парни казан ком 5 

148 Потезач за водокотлић са рукохватом, дужине 1,5 м ком 150 

149 Шраф за лавабо пар 630 

150 Шраф за wц шољу са месинганом матицом пар 400 

151 Вирбла ½" метална кмплет са рукохватом ком 200 

152 Вирбла са точкићем вирбла вентила 1/2 са точкићем/ ком 150 

153 Туш ружа ПВЦ ком 200 

154 Звоно за водокотлић ком 300 

155 Пловак за водокотлић /штелујући типа еквивалент Конимекс/ ком 50 

156 

Хромирана еластицна цев за водокотлиц  1/2" - 3/8", просечна 

дужина 1 м ком 100 

157 

Хромирана еластицна цев за водокотлиц  3/8" - 3/8", просечна 

дужина 0,8 м ком 595 
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158 

Хромирана еластицна цев за водокотлиц 1/2" - 1/2", просечна  

дужина 0,8 м ком 245 

159 Колено 1/2'' за ПП водовдне цеви (унутрашњи пречник) ком 50 

160 Колено 3/4'' за ПП водоводне цеви (унутрашњи пречник) ком 50 

161 Колено 1" за ПП водоводне цеви/унутрашњи пречник/ ком 30 

162 Колено 1/2" за  поцинковану мрежу ком 100 

163 Колено 3/4" за  поцинковану мрежу ком 100 

164 Дупли нипл 1/2'' за поцинковану мрежу ком 150 

165 Дупли нипл 3/4'' за  поцинковану мрежу ком 50 

166 Дупли нипл 1" за  поцинковану мреж ком 50 

167 Дупл нипл 1/2" за ПП водоводне цеви/унутрашњи пречник ком 50 

168 Дупл нипл  3/4" за ПП водоводне цеви/унутрашњи пречник ком 30 

169 Испирна цев за WЦ шољу еластична  5/4"/l-1,5м/ ком 80 

170 Клизна спојница 3/4'' ком 40 

171 

Даска - седиште и поклопац за wц шољу од ПВЦ-а са пуним 

профилом ком 80 

172 Пуцвал за брисање руку кг 36 

173 Перлатор /М22/ ком 300 

174 ПВЦ канализационе цеви еквивалент "Пештан" Ø50мм./1000 м 100 

175 ПВЦ канализационе цеви еквивалент "Пештан" Ø75мм./1000 м 100 

176 ПВЦ канализационе цеви еквивалент "Пештан" Ø110мм./1000 м 50 

177 ПВЦ рачва 45° Ø50 ком 100 

178 ПВЦ рачва 45° Ø75 ком 50 

179 ПВЦ рачва 45° Ø110 ком 100 

180 ПВЦ лук 45° Ø50 ком 90 

181 ПВЦ лук 45° Ø75 ком 100 

182 ПВЦ лук 45° Ø110 ком 50 

183 

Решетка на одводном вентилу за туш каду/ димензија 20х20  подна 

метална решетка/ ком 30 

184 Кудеља за водовод фина кг 30 

185 Челично поцинковане цеви за водовод 1/2'' ком 10 

186 Челично поцинковане цеви 1″ ком 5 

187 Гумица за вирблу и батерија  fi 16 1/10 ком 200 

188 Гумице 1/2 равне  ком 100 

189 Гумице 3/4 равне  ком 500 

190 Рукохват за батерију  /рукохват вирбле 1/2 ПВЦ/ ком 100 

191 Муф  1/2'' за ПП водовдне цеви /унутрашњи пречник/ ком 100 

192 Муф  3/4'' за ПП водовдне цеви /унутрашњи пречник/ ком 50 
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193 Муф 1'' за ПП водовдне цеви /унутрашњи пречник/ ком 30 

194 Затварач (чеп)  ½″ /за поцинковане цеви/ ком 30 

195 Затварач (чеп)  3/4 /за поцинковане цеви/ ком 20 

196 Затварач (чеп)  1″/за поцинковане цево/ ком 10 

197 Т-комад за поцинковане цеви 1/2" ком 30 

198 Т-комад за  ПП водоводне цеви 1/2" /унутрашњи пречник/ ком 30 

199 Т-комад за ПП водоводне цеви 3/4" /унутрашњи пречник/ ком 20 

200 Тефлон трака ком 100 

201 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП водоводне цеви 1/2" на 

1/2" ком 50 

202 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП водоводне цеви 1/2" на 

3/4" ком 50 

203 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП водоводне цеви 3/4" на 

3/4" ком 50 

204 Вакум гума фи 100 са дрвеном дршком за одгушење сливника ком 50 

205 Гума подна  за wц шољу ком 30 

206 Манжетне за wц шољу / манжетна 5/4 нови тип/ ком 100 

207 Шелна за wц шољу за стезање манжетне/ жичани фи 100-120/ ком 50 

208 Хромирана решетка за сифон ком 200 

209 Редукција поцинкована 1/2" на 3/4" ком 50 

210 

Ручица за једноручну туш батерију/ еквивалент за батерију типа 

Rosan KING/ ком 200 

211 Бакарна цев Ø 12x1 мм пластифицирана м 100 

212 Гумице за звоно ком 500 

213 Црево туш 200цм / гумено/ ком 300 

214 Пловак за водокотлић Крушик,четвртасти ком 180 

215 Гума за испирну цев WЦ шоље еквивалент Конимеx ком 100 

216 Продужетак-наставак 1/2 за воду/продужетак 1/2Х15ММ ком 60 

217 КИП прекидач, 16А ком 100 

218 Грејач за бојлер од 80 л  2000w/MK/ ком 15 

219 Термостат за бојл.од 80 л/ термостат регулациони керамички/ ком 20 

220 

Испирно флексибилно нискомонтажно црево за WЦ шољу 6/4"/l-

0,8/ ком 150 

221 Вирбла вентила-горњи део са точком за пропусни вентил од 1/2" ком 200 

222 Гумице за пребацивач за туш батерију/дихтунг гума 1/2/ ком 500 

223 Флексибилно црево за судоперu 1/1 ком 135 

224 Цеви за воду 1/2" ПВЦ м 30 

225 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-3/8" 30цм дужине ком 751 

226 Цеви ПВЦ фи 50/1000 ком 20 
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227 Цеви ПВЦ фи 75/1000 ком 40 

228 Славина бесконтактна /ножна две педале/ ком 5 

229 Славина бесконтактна /сензорска стојећа / ком 9 

230 Радијаторска редукција 5/4 на 1/2" десна ком 15 

231 Радијаторска редукција 5/4 на 1/2" лева ком 25 

232 Радијаторска редукција 5/4 на 3/8" десна ком 10 

233 Радијаторска редукција 5/4 на 3/8" лева ком 10 

234 

Славина за испуштање ваздуха на радијаторима - озрачна пипица 

1/2" ком 50 

235 Сифон ПВЦ за WЦ чучавац ком 30 

236 Полуга и прекидач за водокотлић/типа Крушик/ ком 100 

237 Гензла ПВЦ са манжетном/гибљива дужине ребраста 1м/ ком 150 

238 Гума за гентлу за WЦ шољу/ гумена гензла фи 110 равна/ ком 50 

239 Прекидач за водокотлић Крушик ком 100 

240 

Полуга за водокотлић/стандардна потезна полуга за највећи број 

пвц вм водокотлића/ ком 130 

241 Гума прелазна /fi70/50 sa LIV-PVC/ ком 20 

242 Гумица за једноручну батерију са ситом 3/4'' ком 100 

243 Сифонска гума фи 50 на фи 32 ком 40 

244 

Славина за испуштање ваздуха на радијаторима - озрачна пипица 

3/8" ком 20 

245 Цев испирна гибљива ТЕXО L -1,5 са манжетном ком 80 

246 Гума прелазна фи 110/75 LIV-PVC/ ком 40 

247 

Једноручна зидна хромирана батерија за лавабо са покретним 

излив./l-200/ кран. екви. "Армал" ком 30 

248 

Једноручна зидна батерија за судоперу са продуженим покретним  

излив. /l-300/ кран. екви. "Армал" ком 60 

249 

Једноручна стојећа хромирана батерија за лавабо са елас. веза. и 

екв."Росан" ком 150 

250 

Једноручна зидна фонтана од нерђајућег челика са ручним 

потисним вентилом за пијење воде са прикључком на водоводну 

мрежу дим. Не мањих од х-171Р-425,5мм ком 5 

251 

Класицна хромирана зидна батерија за судопер   са продуженом 

равном лулом ком 50 

252 Једноручна хромирана туш батерија са изливном лулом  ком 150 

253 WЦ шоља од фајанса  "а" класа тип "Балтик" - одвод изнад пода ком 15 

254 WЦ шоља од фајанса  "а"  класа тип "Симплон" -одвод у под ком 15 

255 Водокотлић безшумни еквивалент типа еквивалент "Геберит"/VM/ ком 165 

256 Водокотлић безшумни еквивалент типа "Крушик"/VM/ ком 100 

257 Завесе за купатила/180X200 ПВЦ/ ком 50 
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258 Лавабо од фајанса И класа дим 50/40цм. ком 15 

259 Сифон од тврдог ПВЦ- а са хватацем масти за судоперу ком 187 

260 Сифон од тврдог ПВЦ-а за лавабо ком 55 

261 Туш црево гибљиво дужине 1500мм - метално са ручком туша ком 500 

262 Ек-вентил 1/2'' на 1/2'' ком 180 

263 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 30цм дужине ком 185 

264 Бронакс црево за водокотлић 1/2"-1/2" 30цм дужине ком 190 

265 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 45цм дужине ком 155 

266 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 60цм дужине ком 60 

267 Мешач за једноручну батерију фи 40 са ножицом ком 70 

268 Лавабо од фајанса И класа дим 58/48цм. ком 15 

269 Основна боја за дрво на уљаној бази 0,75 л ком 228 

270 Основна боја за метал на уљаној бази 0,75 л ком 263 

271 Емајл лак за метал на уљаној бази црна 0,75 л ком 40 

272 Емајл лак за радијатор на уљаној бази 0,75 л ком 50 

273 Лак безбојни за чамце на уљаној бази 0,75 л ком 10 

274 Фасакрил на уљаној бази 25/1 кг ком 10 

275 Основна боја за метал на нитро бази 0,75 л ком 30 

276 Емајл лак за дрво на нитро бази плава 0,75 л ком 75 

277 Емајл лак за метал на нитро бази црна 0,75 л ком 157 

278 Емајл лак на уљаној бази 0,75 л ком 80 

279 Лак безбојни за чамце на нитро бази 0,75 л ком 20 

280 Разређивач на уљаној бази л 60 

281 Разређивач на нитро бази л 60 

282 Подлога за полудисперзију кг 50 

283 Полудисперзија 25/1 кг ком 50 

284 Фасакрил на воденој бази 25/1 кг ком 5 

285 Боја за бетон на воденој бази 0,75 л ком 30 

286 Тонери  100 мл црвени ком 50 

287 Боја на уљаној бази - бела 0,75 л ком 4 

288 Креп трака ширине 30 мм ком 30 

289 Креп трака ширине 40 мм ком 15 

290 Креп трака ширине 50 мм ком 50 

291 Шмиргла гранулације 100/610 м 10 

292 Шмиргла гранулације 120/610 м 10 

293 ПВЦ Фолија ( 1 кг = 4 м2 ) кг 40 

294 Шмиргла 61цм/ 80 гранул. м 10 



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка добара: Д-18/13 

 

 

 

Страна 14 од 106 

 

295 Шпахла са дрвеном дршком од нерђајућег челика метална 120 мм ком 15 

296 Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег челика метална 30 мм ком 15 

297 

 

Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег челика метална 60 мм ком 10 

298 Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег челика метална 80 мм ком 10 

299 Шпахла за гитовање 35 мм ком 6 

300 Четка флах  30 мм са дрвеном дршком ком 40 

301 Четка флах  60 мм са дрвеном дршком ком 20 

302 Четка флах  80 мм са дрвеном дршком ком 10 

303 Четка флах 100 мм са дрвеном дршком ком 20 

304 Четка радијаторска 5 цола са дрвеном дршком ком 15 

305 Четка радијаторска 8 цола са дрвеном дршком ком 15 

306 Четка угаона са шрафом/2 1/2/ ком 10 

307 шајбна округла са коњском длаком 6 цола и пластичним оклопом ком 6 

308 Ваљак велики кончани са дршком   230 мм ком 38 

309 Ваљак велики мохер са дршком  230 мм ком 2 

310 Ваљак велики микрофибер са дршком    230 мм ком 5 

311 Ваљак мали кончани са дршком  100 мм ком 35 

312 Ваљак мали сунђерасти са дршком  100 мм ком 30 

313 Ваљак мали мохер са дршком  100 мм ком 15 

314 Ваљак мали микрофибер са дршком 100 мм ком 11 

315 Уложак ваљак велики кончани  230 мм ком 12 

316 Уложак за ваљак велики мохер   230 мм ком 27 

317 Уложак за ваљак велики микрофибер  230 мм ком 12 

318 Уложак за ваљак мали кончани  100 мм ком 35 

319 Уложак за ваљак мали мохер  100 мм ком 25 

320 Уложак за ваљак мали микрофибер  100 мм ком 19 

321 Телескоп 2 м/ са конусом/ ком 10 

322 Телескоп 3 м/ са конусом/ ком 6 

323 Миксер за мешање материјала ф  60 мм ком 3 

324 Миксер за мешање материјала ф 100 мм ком 3 

325 Челична четка ручна/челична четка жичана са пет реда/ ком 10 

326 Глетерица метална четвртаста 80мм ком 8 

327 Глетерица метална четвртаста назубљена са једне стране ком 10 

328 Типлови ПВЦ Фи 12 са шрафом/шраф  за дрво крстасти 6х60/ ком 100 

329 Типлови ПВЦ Фи 6 са шрафом/шраф за дрво крстасти 3х40мм/ ком 200 

330 Типлови ПВЦ Фи 8 са шрафом/шраф за дрво крстасти 4х45мм/ ком 200 



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка добара: Д-18/13 

 

 

 

Страна 15 од 106 

 

331 Типлови ПВЦ Фи 14 са шрафом/шраф за дрво крстасти 6х70мм/ ком 20 

332 Челична четка за бушилицу/челична лончаста прихват фи 6/ ком 2 

333 Гипс алабастер 2/1 кг ком 50 

334 Глет маса у папирном џаку 25/1 кг ком 30 

335 Гит за дрво и метал кг 10 

336 Гит уљани за дрво кг 10 

337 Гит акрилни за дрво кг 10 

338 Цемент гит за дрво и метал кг 10 

339 Цемент тип 500 (1/50 кг) ком 10 

340 Поп нитне/ал 3,9х12/ ком 1000 

341 Грађевински лепак за плочице (1/25 кг)/за спољне радове/ ком 30 

342 Ламинат, степен хабања 31, /ламинат 7 клик систем кл.31 храст/ м2 500 

343 Лајсне за ламинат угаоне м 100 

344 Гипс 1/1 кг 30 

345 Антирост л 30 

346 Гит силиконски безбојни 1/1 ком 70 

347 Пур пена/пена пур 750мл/ ком 10 

348 Монтажни гит еквивалент БИЗОН /монтасге гит 375 мл / ком 30 

349 Лепак за дрво 1/1 еквивалент Дрвофиx кг 15 

350 Шрафови за столице / са навртком М6Х115 са имбус главом/ ком 100 

351 Лепак универзални за гуму и пластику еквивалент Тигар 200 гр ком 20 

352 Одвијач спреј за шрафове WД 40 200мм ком 15 

353 Шраф плех јус 1.465 4,8х13 ком 100 

354 Шраф плех јус 1.465 4,8х16 ком 100 

355 Шраф плех јус 1.465 3,2х19 ком 100 

356 Шраф машински јус 1.103 м4х15 ком 100 

357 Шраф машински јус 1.103 м4х10 ком 100 

358 Шраф јус 1.515 3х16 /шраф за дрво крстасти/ ком 100 

359 Шраф јус 1.515 3х30 /шраф за дрво крстасти/ ком 100 

360 Шраф јус 1.515 5х20 /шраф за дрво крстасти/ ком 100 

361 Фолија - подлога за испод ламината м2 30 

362 

Шраф плех фи 2,9мм, дужине 13мм/шрафови плех са упуштеном 

главом/ ком 200 

363 

Противклизна трака са абразивним честицама светлећа у мраку С-

50мм Л-18,30м боја светлећа у мраку ком 90 

364 Силикон у туби /силикон универзални транспарентни/ 0,280 ком 20 

365 

Пресвлака за сто за пеглу /1250ммх500, отпоран спољни материјал 

од чистог памука/ ком 6 
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366 Тефлон за ручне пегле веронезе пицоло  ком 10 

367 Машинске игле за индустријску машину НМ 90/14 ком 100 

368 Машинске игле за индустријску машину НМ 120/19 ком 50 

369 Паралице за конац /мала паралица 8 цм/ ком 10 

370 Машински конац бели, 14,5 теx X 3 (Нм 70/3), 1000м ком 80 

371 Машински конац у боји, 14,5 теx X 3 (Нм 70/3),1000м ком 80 

372 Обућарски конац бели, 20/3Нм, 1000м ком 10 

373 Дугмад за беле мантиле, 1,5 цм ком 500 

374 Сатен трака (Атлас трака) /66ммх50м/ м 200 

375 Машинско уље за шиваћу машину, 200 мл л 1 

376 

Микроутикач за кабл /микроутикач -6П4Ц кримптна монтажа за 

кабл РЈ11/ ком 700 

377 

Кабл прикљ. за телефон /кабл телефонски флат 4 лицнасте жице - 

котури 100м , црни и бели/ м 300 

378 

Кабл спирални за телефон /кабл телефонски спирални за 

слушалице 4П4Ц/4П4Ц дуж. 3 м/ ком 100 

379 Телефонски кабл 2x0.6мм м 600 

380 

Држач плоча за лемљење са лупом / држач за плоче са лупом трећа 

рука, потпуно подесив: зглобови и шина за лупу. Лупа увечање 46 

мм. Држач две крокодил хватаљк. Стабилна конструкција/ ком 3 

381 

Утичница назидна / Утичница Телефонска назидна 2 х 6П4Ц, 

ожичена са 2 локала ком 80 

382 Утичница узидна ком 100 

383 Микроутикач 4/4 ком 2000 

384 Спреј за хлађење ком 3 

385 Контакт спреј (не WD) ком 20 

386 Обујмице за каблове ком 1000 

387 Флексибилно црево за усисивач ИНОX 814 ком 10 

388 

Најлонски филтер за усисивач /полиестерски филтер за усисивач 

20х14 цм ком 7 

389 

Прстен филтера за усисивач прстенасти филтер за усисиваче типа 

ровента, бош/ ком 7 

390 Филтер за усисивач ИНОX 814 ком 7 

391 Ламинат, степен хабања 33, боја по избору наручиоца м² 20 

392 Точак за контејнер стабилни фи 200 ком 100 

393 Точак за контејнер окретни фи 200 ком 80 

394 Завесе ПВЦ за каду 240x200цм (по избору бела,плава,шарена) ком 500 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

Испорука се врши сукцесивно по диспозицијама наручиоца, у свим објектима Установе Студентски 

центар "Београд" ФЦЦО магацини у објектима наручиоца истоварено, према доставним местима датим у 

конкурсној документацији ове јавне набавке  

 

ДОСТАВНА МЕСТА: дата у прилогу 2 

 

РОК ИСПОРУКЕ: 

Продавац је дужан да испоруку потрошног материјала започне одмах по закључењу уговора. Продавац 

врши испоруку током 2014.године сукцесивно, према диспозицијама Купца, а до испоруке укупно 

уговорених количина по свим позицијама. 

 

ТРАНСПОРТ:  

Добављач се обавезује да транспорт производа из предмета овог уговора врши  сопственим возилом, а по 

дипозицијама Купца 

 

НАПОМЕНА– Заитересовано лице је у обавези да пре подношења понуде, за тражене узорке (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 24, 31, 33, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 

116, 117, 124, 125, 133, 136, 147, 149, 150, 155, 157, 213, 225, 228, 229, 248, 249, 250, 251, 252, 350, 363, 

387, 390, 392, 393) изврши увид у исте. Увид у узорке се може извршити, само уз овлашћење за 

представника понуђача, у службеним просторијама Установе, уз писмену најаву дан раније  

 

Сваки узорак је обавезно обележити редним бројем позиције из обрасца понуде, за који се узорак 

доставља, са достављеним одговарајућим реверсом за узорке. Уколико достављени узорци нису 

одговарајућих техничких карактеристика и истих димензија као изложени узорци, понуда ће бити 

одбијена као неисправна. Узорке изабраног понуђача наручилац задржава до коначне реализације 

уговора, а узорке осталих понуђача наручилац ће задржати до окончања поступка, након чега их враћа 

понуђачима. Узорке доставити на отварању понуда 

 

НАПОМЕНА: Сваку испоруку треба да прати доставница са уписаним тачним подацима о врсти робе, 

количини, цени, као и датум и место испоруке.  
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Прилог 2 

3.1. ДОСТАВНА МЕСТА 

 
 

I СТУДЕНТСКИ РЕСТОРАНИ 

 

1. РЕСТОРАН ''СТУДЕНТСКИ ГРАД'' Тошин бунар бр.151.................................................... 310-3181 

2. РЕСТОРАН ''КАРАБУРМА''  Мије Ковачевића бр. 7............................................................ 2750-122 

3. РЕСТОРАН ''КРАЉ АЛЕКСАНДАР I''  Краља Александра бр. 75....................................... 340-0460 

4. РЕСТОРАН ''РИФАТ БУРЏОВИЋ'' Милана Ракића бр. 77.................................................... 2410-399 

5. РЕСТОРАН ''ВОЖДОВАЦ'' Војводе Степе бр. 320................................................................ 2462-282 

6. РЕСТОРАН ''КОШУТЊАК'' Благоја Паровића бр. 154......................................................... 354-1184 

7. РЕСТОРАН ''ЗЕМУН'' Цара Душана бр. 254........................................................................... 316-0003 

8. РЕСТОРАН- ПУНКТ ''АГРОНОМ'' Немањина бр. 6.............................................................. 615-315 

9. РЕСТОРАН ''ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ'' Обилићев венац бр. 4.................................................... 2623-321 

11. РЕСТОРАН ''ПАТРИС ЛУМУМБА'' Љубице Л уковић бр. 1.............................................. 2752-661 

12. РЕСТОРАН ''Ђ У Ш И Н А'' Ђушина бр. 5............................................................................. 323-5569 

13. РЕСТОРАН ''ФАРМАЦИЈА'' Војводе Степе бр. 450............................................................ 397-0379 

14. РЕСТОРАН ''МИКА МИТРОВИЋ'' Краља Владимира бр. 33.............................................. 3954-771 

 

 

II СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ 

1. УПРАВА СТУДЕНТСКОГ ГРАДА, Нови Београд, Тошин бунар 143 ............................... 2699-302 

2. ДОМ I,  Тошин бунар 143.......................................................................................................... 310-21-81 

3. ДОМ II, Тошин бунар 147 ......................................................................................................... 310-20-81 

4. ДОМ III,   Тошин бунар 149....................................................................................................... 310-30-81 

5. ДОМ IV,  Тошин бунар 153 ....................................................................................................... 310-40-81 

6. КОТЛАРНИЦА .......................................................................................................................... 310-31-82 

7. ТЕХНИЧКА СЛУЖБА ............................................................................................................. 310-33-80 

8. ВОЗНИ ПАРК ............................................................................................................................ 310-30-88 

9. СТУДЕНТСКИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ................................................................................... 2604-566 

10. СЛУЖБА СМЕШТАЈА, Ђушина 5 ......................................................................................... 334-00-43 

11. КРАЉ АЛЕКСАНДАР I, Краља Александра 75 .................................................................. 340-04-00 

12. ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ, 27.Марта 48 ....................................................................................... 3204-000 

13. СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ, Бана Иваниша бб .......................................................................... 3100-383 

14. РИФАТ БУРЏОВИЋ, Милана ракића 77 .............................................................................. 2413-435 

15. 4.АПРИЛ, Војводе Степе 320 .................................................................................................  3955-888 

16. КОШУТЊАК, Благоја Паровића 156 ..................................................................................... 2540-450 

17. МИКА МИТРОВИЋ, Краља Владимира 33 .......................................................................... 3954-777 

18. КАРАБУРМА, Мије Ковачевића 7 ........................................................................................ 2079-725 

19. ПАТРИС ЛУМУМБА, Љубице Луковић 1 ............................................................................ 3290-250 

20. ЖАРКО МАРИНОВИЋ, Цара Душана 254 .......................................................................... 3713-401 

21. ПЕРИОНИЦА МИКА МИТРОВИЋ, Краља Владимира 33 ................................................ 3954-750 
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III  КОМЕРЦИЈАЛНИ РЕСТОРАНИ И ОБЈЕКТИ 

 

 

1. ГРИЛ СТУДЕНТСКИ ГРАД са Фонтаном, Тошин бунар 151 .............................................. 2674-027 

3. ПРОДАВНИЦА СТУДЕНТСКИ ГРАД, Тошин бунар 151 .................................................... 310-3180 

4. БИФЕ РЕКТОРАТ, Студентски трг 1 ...................................................................................... 2635-579 

5. БИФЕ ВОЖДОВАЦ, Војводе Степе 320 ................................................................................ 3955-952 

6. ГРИЛ КРАЉ АЛЕКСАНДАР И, Булевар Краља Александра 75 .......................................... 340-0457 

7. ГРИЛ РИФАТ БУРЏЕВИЋ, Милана Ракића 77 ..................................................................... 3806-555 

8. РЕСТОРАН ТРИ ЛАЂАРА, Змај јовина 29 ............................................................................ 2198-174 

9. РЕСТОРАН ГАУДЕАМУС, Светозара Марковића 56 ...........................................................          2642-343 

10. РЕСТОРАН ''МЕДИЦИНСКИ'' Др Суботића бр. 8................................................................ 2686-614 

11. РЕСТОРАН ''ВЕТЕРИНАРСКИ'' Булевар ЈНА бр. 18.......................................................... 2684-099 

12. РЕСТОРАН ''ШУМАРСКИ'' Кнеза Вишеслава бр. 1............................................................. 3553-122 

13. БИФЕ «КАРАБУРМА» Мије Ковачевића 7.......................................................................... 2083-881 

14. КЛУБ «ПАТРИС ЛУМУМБА» Љубице Луковић 1............................................................... 2752-661 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

             Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

Да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 ЗЈН и то: 

 

Редни 

 број 

УСЛОВ ДОКАЗ 

 

1. да jе регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (Чл. 

75, став 1, тачка 1 ЗЈН) 

 

 

 

 

  

 

-ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре,  

 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, 

овај доказ доставити за сваког учесника из 

групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

 

2. да он и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да 

нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (Чл. 75, став 1, 

тачка 2 ЗЈН) 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење оне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова где је 

пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, 

односно Уверење првостепеног суда на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, да није осуђивано за неко 

од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђивано за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело 
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примања или давања мита, кривично дело 

преваре. За побројана кривична дела првостепени 

судови, чије је уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште 

правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште 

правног лица, 

- Виши суд у Београду - Посебно одељење 

за организовани криминал да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе  

 

Напомена:  

         У случају да понуду подноси правно лице 

потребно је доставити овај доказ и за правно 

лице и за законског заступника 

        У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе доставити за 

сваког од њих 

        У случају да понуду подноси група понуђача, 

ове доказе доставити за сваког учесника из групе

  

        У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

 

       Ови докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда 

 

3. да му није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда 

(Чл. 75, став 1, тачка 3 ЗЈН)  

 

 

 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, кoja је на снази у време 

објаве позива за подношење понуда 

 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања 

делатности или потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера 

забране обављања делатности 
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-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова 

 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група  

понуђача, овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

 

Потврде морају бити издате након 

објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 

 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (Чл. 75, 

став 1, тачка 4 ЗЈН) 

 

 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, 

односно општине да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода  

 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку 

приватизације, уместо 2 горе наведена 

доказа треба доставити уверење 

Агенције за приватизацију да се налази у 

поступку приватизације 
 У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 
 Ова уверења не могу бити старија од два месеца 

пре отварања понуда 

5. 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 гарантује да је 

Потписан и оверен Образац изјаве из конкурсне 

документације. Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. 
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ималац права интелектуалне својине (чл. 75. 

ст. 2. Закона). 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава 

мора да буде потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗАУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Дефинисани чланом 76, став 2 ЗЈН 
 

1.  Да располаже неопходним:     

а) финансијским  капацитетом           

остварен приход од продаје у претходној 

2012.години у укупном  износу од 

150.000.000,00 дин  без ПДВ-а 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

а) Правна лица и предузетници који воде 

двојно књиговодство  достављају: 

-     Извештај о бонитету за претходне три 

године 2010, 2011 и 2012, из АПР-а  -  БОН ЈН  

 

 

- Предузетници који не воде двојно 

књиговодство достављају: 

- Извештај о ликвидности НБС за претходних 6 

месеци који непосредно претходе објављивању 

јавног позива и  

- Потврду о промету код пословне банке код које 

је отворен текући рачун за претходну годину 

(2012.годину) 

2. б)   пословним капацитетом    
 остварен промет од продаје производа који 

су предмет набавке (материјала за 

одржавање објеката и опреме) у претходне 

три године (2010. 2011. и 2012.) у укупном 

износу од минимум 30.000.000,00 динара, 

збирно за све три године. 

 

 

 

б) попис најважнијих испоручених добара   која  

су предмет ове јавне набавке у претходне 3 

године (2010, 2011. и 2012) -  попуњен, потписан 

и печатом оверен "Oбразац  П"  из конкурсне 

документације и оригиналне потврде купаца,  

које су наведени у "Образцу П" о оствареном 

промету од продаје производа,  без ПДВ-а, који 

су предмет ове јавне набавке  

 

Уз понуду се могу доставити копије потврде-

Прилог уз образац: П. Модел потврде дат у 

конкурсној документацији 

3.  Да располаже довољним: 
а) техничким капацитетом – 
- поседује минимум 2 транспортна возила 

 

 

 

 

 

а) копија важеће саобраћајне дозволе 

(власништво или лизинг). У случају постојања 

лизинга доставити и копију уговора о лизингу. 

 За друге основе коришћења поред копија 

важећих саобраћајних дозвола и доказ о правном 

основу коришћења (важеће овлашћење, уговор и 
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- поседује пословни и магацински простор  

 

 

 

 

 

сл). Уколико транспорт врши друго правно или 

физичко лице, а не понуђач доставити и уговор о 

између понуђача и лица које врше транпсорт 

(правно или физичко лице) или други адекватан 

доказ из кога се ова околност може утврдити на 

несумњив начин   

    б) Доказ: 

1. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе која 

гласи на понуђача (власништво или лизинг). У 

случају постојања лизинга доставити и копију 

уговора о лизингу. За друге основе коришћења 

поред копија важећих саобраћајних дозвола и 

доказ о правном основу коришћења (важеће 

овлашћење, уговор и сл). Уколико транспорт 

врши друго правно или физичко лице, а не 

понуђач доставити и уговор о између понуђача и 

лица које врше транпсорт (правно или физичко 

лице) или други адекватан доказ из кога се ова 

околност може утврдити на несумњив начин   

2. Одштампани подаци са саобраћајне дозволе 

путем читача саобраћајне дозволе. 

3. Фотографија регистрационе налепнице. 

Уколико понуђач није власник возила осим 

наведеног неопходно је и да достави и доказ о 

основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, 

најму или ангажовању и друго). 

 

 -  доказ о власништву односно правном основу за 

коришћење  пословног простора и магацинског 

простора  ( нпр. уговор о купопродаји или 

изградњи објекта, уговор о закупу, коришћењу и 

сл.) и попуњен, потписан и оверен печатом 

образац 2  из конкурсне документације 

4. Располаже довољним: 

б)     кадровским капацитетом                             

  
- минимум 6 (шест) стално запослених 

радника. Назначити руководиоца посла 

 

 

- Руководилац предметног посла  

-б )   образац М 3 – А ( трећа страна обрасца М1, 

за запослене пре 01.10.2010.године) или (образац 

M јединствен за запослене после 1.10.2010.године 

и попуњен, потписан и печатом оверен образац   

из конкурсне документације - Изјава понуђача 

 

-подаци о  руководиоцу  

предметног посла и кратки (CV)  за наведено 

лице - Образац 4 у конкурсној документацији, 

потписан и оверен  печатом овлашћеног лица 

 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове из тачака 1. до 5. овог 

обрасца, биће одбијена као неприхватљивe. 
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ДРУГИ ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗАУЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Дефинисани чланом 76, став 4 ЗЈН 

 

A) Поседовање сертификата: 

1. ISO 9001 стандард (Систем манаџмента квалитета) и 

            2. ISO 14001 стандард (Систем управљања заштитом животне средине) 

 

            Доказ : -Фотокопије тражених, важећих сертификата  

       Б)  Узорци и провера узорака  

Узорци и провера узорака  

Заитересовано лице је у обавези да пре подношења понуде, за тражене узорке (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 

16, 17, 18, 24, 31, 33, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 124, 

125, 133, 136, 147, 149, 150, 155, 157, 213, 225, 228, 229, 248, 249, 250, 251, 252, 350, 363, 387, 390, 392, 

393) изврши увид у исте. Увид у узорке се може извршити, само уз овлашћење за представника понуђача, 

у службеним просторијама Установе, уз писмену најаву дан раније (факс: 36-37-270, е-мајл: 

brankicap@sc.rs). Овлашћење као и присуство понуђача се региструје код наручиоца путем записника о 

увиду у узорке, који се и доставља уз коначну понуду. Понуде понуђача који нису извршили увид у 

узорке, неће се узети у разматрање и сматраће се неисправним. Сваки узорак је обавезно обележити 

редним бројем позиције из обрасца понуде, за који се узорак доставља, са достављеним одговарајућим 

реверсом за узорке. Уколико достављени узорци нису одговарајућих техничких карактеристика и истих 

димензија као изложени узорци, понуда ће бити одбијена као неисправна. Узорке изабраног понуђача 

наручилац задржава до коначне реализације уговора, а узорке осталих понуђача наручилац ће задржати 

до окончања поступка, након чега их враћа понуђачима. Узорке доставити на отварању понуда. 

 

Понуђачи су обавезни да у току припреме понуде код Наручиоца изврше увид у узорке за позиције 

означене у понуди следећим редним бројевима :  

1 Брава  6.5 цм за дрвена врата  

2 Брава 8 цм за дрвена врата 

3 Брава за осцилујућа врата 125  /сплитер шарка/ 

4 Брава за метална врата  4 цм 

5 Брава за метална врата  2.5 цм 

6 

Брава са цилиндаром и точкићем за закључавање /брава за дрвена врата 6,5 са 

цилиндром са точкићем 

7 Цилиндар за браву са обостраним закључавањем /симетричан 30,5+30,5/ 

8 Цилиндар за браву са точкићем за закључавање /30+35/ 

9 Цилиндар за браву кодирани Бане Секулић са 5 кључева /30+35 месинг/ 

15 Аутомат за затварање врата величина 5 

16 

Подни аутомат за стаклена врата /хидр.подни механизам, носивости 700-1200мм  

ширине врата и висине 2200мм,оптерећење 140 кг, угао отварања до 120c/ 
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17 Поклопац за  подни аутомат за стаклена врата 

18 Штитник (шилд) са кваком /квака метална са штитом  за цилиндар елоксирани/ 

24 Клап равна шарка 

31 Бравица за фиоку и  ормарић стелујућа прикивајућа  

33 Ручица за ормане и фиоке  

78 Флуо цев Т16 14W/830, Г5, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. 

79 Флуо цев Т16 28W/830, Г5, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. 

80 Флуо цев Т26 18W/830, Г13, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. 

82 Флуо цев Т26 36W/830, Г13, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. 

83 

Сијалица, инкадесцентна, бистра, А60, Е27, 100W, еквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. 

85 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-ДД, 16W/835, еквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс 

86 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-ДД, 28W//835, еквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс 

91 Пригушница, класична за фц 18W, 230ВАЦ. 

92 Пригушница, класична за флуо цев 36W, 230ВАЦ 

93 Стартери за флуо цеви 4-65W, еквивалент квалитета Осрам,Пхилипс. 

95 Кип прекидац са порцеланским телом са индикацијом 

96 Шуко ИИ, уградна прикључница , једнострука, керамика. 

99 Прекидач, уградни, једнополни,  еквивалент Металка-Мајур, Нопал. 

100 

Сијалица високог притиска, живина, елипсоидна, HPL-N, 125W, Е27, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. 

102 Сигурносна сетиљка., 220В, 50Хз, 8W, 3h./ 230V,50Hz,NI-CD 6v 2 aH 30 LED диоде/ 

103 Утичница, шуко III, надградна, једнострука 

105 Грејач за роштиљ 1,5 кw/за роштиљ IGO KIPER M14/ 

108 Термостат за шпорет са предпрекидачем 

116 Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, ИП54,надградна, округла са прозирном капом. 

117 Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, ИП54,надградна, округла са прозирном капом. 

124 Рингла плоча за решо фи 80 с 

125 Рингла за решо  фи 180 е 

133 Мешач за једноручну батерију /керамички мешач фи 35 са ножицом/ 

136 Ек-вентил 1/2'' на 3/8'' 

147 Сигурносни вентил за парни казан 

149 Шраф за лавабо 

150 Шраф за wц шољу са месинганом матицом 

155 Пловак за водокотлић /штелујући типа еквивалент квалитета Конимекс/ 

157 Хромирана еластицна цев за водокотлиц  3/8" - 3/8", просечна дужина 0,8 м 

213 Црево туш 200цм / гумено/ 

225 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-3/8" 30цм дужине 

228 Славина бесконтактна /ножна две педале/ 
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229 Славина бесконтактна /сензорска стојећа / 

248 

Једноручна зидна батерија за судоперу са продуженим покретним  излив. /l-300/ кран. 

екви. "Армал" 

249 Једноручна стојећа хромирана батерија за лавабо са елас. веза. и екв."Росан" 

250 

Једноручна зидна фонтана од нерђајућег челика са ручним потисним вентилом за 

пијење воде са прикључком на водоводну мрежу дим. Не мањих од х-171Р-425,5мм 

251 Класицна хромирана зидна батерија за судопер   са продуженом равном лулом 

252 Једноручна хромирана туш батерија са изливном лулом  

350 Шрафови за столице / са навртком М6Х115 са имбус главом/ 

363 

Противклизна трака са абразивним честицама светлећа у мраку С-50мм Л-18,30м боја 

светлећа у мраку 

387 Флексибилно црево за усисивач ИНОX 814 

390 Филтер за усисивач ИНОX 814 

392 Точак за контејнер стабилни фи 200 

393 Точак за контејнер окретни фи 200 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 

оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (прилог бр. 4) 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

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

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

Напомена:  
 Поред обавезних услова, подизвођач мора да испуни и СВЕ НАБРОЈАНЕ ДОДАТНЕ И 

ДРУГЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ на начин ПРОПИСАН ОВОМ КОНКУРСНОМ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ. 
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ФОРМА ДОКАЗА 

Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним 

копијама. 

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе 

 

ПРОМЕНЕ 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца, Установе 

Студентски центар „Београд“ у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 

предметни поступак јавне набавке 

 

 

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

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику.  

Наручилац ће водити поступак јавне набавке на српском језику. 

 

Понуда и комплетна конкурсна документација мора да буде сачињена на српском језику. Уколико је 

одређени документ на станом језику, понуђач је дужан да поред документа на станом језику достави и 

превод истог документа на срски језик (без овере превода) 

 

Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу бити на енглеском 

језику.  

 

5.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

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 понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме 

овлашћеног лица за контакт.  

 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се 

не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се 

видно не оштете листови или печат. 
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Понуђач, који је преузео оригиналну конкурсну документацију, обавезан је да попуни и достави понуду 

на обрасцу понуде датом у конкурсној документацији, по свим позицијама. Понуду доставити на адресу: 

Установа Студентски Центар “Београд”, Београд, Светозара Марковића 56, са назнаком: 

 

,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку добара: МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ број набавке : Д-

18/13 – НЕ ОТВАРАТИ”     

 

Писарница Установе Студентски Центар „Београд“ се налази у Београду, Светозара Марковића 56, у 

приземљу-дворишни део. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.01.2014.године  до 

13,00 часова. 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. 

    

У случају да понуду подноси група понуђача-заједничка понуда, на коверти је потребно назначити  

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

 заједничкој понуди. 

 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди 

стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора 

бити јасна и недвосмислена. Овлашћено лице понуђача је директор или заступник уписан у АПР, 

односно друго овлашћено лице  које директор овласти, уз обавезно достављање писаног овлашћења. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати 

и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) 

који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком 

случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.  

 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и 

попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе 

или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

 

Допунске напомене: 

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне, додатне и друге додатне услове из 

члана 75, члан 76, став 2 и 4 ЗЈН-а, наведене у овом обрасцу, биће одбијена као неприхватљива.  

 

ДРУГИ ДОКАЗИ О ОБРАСЦИ ПОНУДЕ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ: 

- Средства обезбеђења тражених финансијских гаранција, које су тражене у делу конкурсне 

документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ 

- Образац понуде, подаци о понуђачу - Образац бр.1 

- Образац трошкова припреме понуде - Образац бр.2 

- Образац изјаве о независној понуди - Образац бр.3 

- Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштите животне средине из члана 75, став 2 ЗЈН – Образац бр.4 
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- Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења – Образац бр.5 

- Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – Образац бр.6 

- Образац П 

- Прилог уз образац П 

- Образац изјаве о техничком капацитету понуђача  - Образац Т 

- Образац изјаве о кадровском капацитету понуђача - Образац бр.7 

- Подаци о руководиоцу предметног посла – CV -  Образац бр.8  

- Потврда о извршеном увиду у узорке- Образац бр.9  

- Модел уговора 

 

5.3 ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

 

5.4 ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 

Није дозвољено подношење понуда са варијантама. 

 

5.5 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин 

на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив 

понуђача, адресу и телефон, ко и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду 

поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе 

и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Установа Студентски центар „Београд“, 

Београд ул.Светозара Марковића бр.56 са назнаком:  

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара - МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗАУСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

„БЕОГРАД“ број јавне набавке Д-15/13»“ 

 

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

„БЕОГРАД“ , број јавне набавкe Д-15/13 

 

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара -  МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

„БЕОГРАД“ , број јавне набавке Д-15/13». 
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Писарница Установе Студентски центар „Београд“ се налази у Београду, ул.Светозара Марковића бр.56 у 

приземљу – дворишни део. 

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

 

5.6  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 супротном, такве 

понуде ће бити одбијене 

5.7  УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке 

делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући пиступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова. 

5.8  ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети група понуђача. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

групу понуђача пред Наручиоцем; 

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

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

4) Понуђачу који ће издати рачун; 

5) Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

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

конкурсној документацији. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
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5.9  ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

5.9.1 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Начин плаћања: без аванса. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, понуда ће бити 

одбијена 

Рок плаћања:  након испоруке најдуже у року до 45 дана од дана пријема фактуре.  

Рок плаћања се рачуна од пријема фактуре и не може бити дужи од 45 дана, а на обрасцу понуде понуђач 

означава број дана трајања овог рока, у оквиру максималног  рока до 45 дана. 

Плаћање се врши током уговoреног рока 

 

5.9.3  МЕСТО ИСПОРУКЕ, РОК  ИСПОРУКЕ И ТРАНСПОРТ: 

МЕСТО ИСПОРУКЕ:  

Испорука се врши сукцесивно по диспозицијама наручиоца, у свим објектима Установе Студентски 

центар "Београд" ФЦЦО магацини у објектима наручиоца истоварено, према доставним местима датим у 

конкурсној документацији ове јавне набавке  

 

 

РОК ИСПОРУКЕ: 

Продавац је дужан да испоруку потрошног материјала започне одмах по закључењу уговора. Продавац 

врши испоруку током 2014.године сукцесивно, према диспозицијама Купца, а до испоруке укупно 

уговорених количина по свим позицијама. 

 

ТРАНСПОРТ:  

Добављач се обавезује да транспорт производа из предмета овог уговора врши  сопственим возилом, а по 

дипозицијама Купца 

 

5.9.4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 

5.9.5. КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Квантитативни и квалитативни преглед испоручених производа вршиће се код сваке испоруке извршене 

према диспозицији купца, у магацинима купца.  

Контрола уговореног квалитета производа из предмета овог уговора, вршиће се за све време важења 

Уговора, упоређивањем са прегледаним и усвојеним узорцима за производе. 

5.10. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ  

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 
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Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „цена“ 

узимати цене без ПДВ-а. 

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове. 

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

искаже у динарима. 

 

Понуђена  цена је фиксна (непроменљива). 

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

Закона. 

 

5.11 Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 

обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.: 

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

адреса: Саве Машковића,3-5 11000 Београд Србија http://www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине,адреса: Руже 

Јовановића 27а, 11160 Београд http://www.sepa.gov.rs 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,адреса: Немањина 11,11000 Београд Србија 

http://www.minrzs.gov.rs. 

 

5.12  ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА 

Понуђач је дужан да у понуди достави  средства обезбеђења и то : 

 

1. за озбиљност понуде  у висини  од 1,5%  вредности понуде без ПДВ-а 

2. за добро извршење посла, односно уговором преузетих обавеза у висини  од 10 % вредности понуде 

без ПДВ-а. 

 

Инструмент обезбеђења плаћања тражених обезбеђења је сопствена бланко меница. 

Менице морају бити регистроване, што понуђачи доказују штампаним листом из Регистра меница 

и овлашћења НБС са интернет стане НБС. 

 

Уз понуду доставити 
            5.12.1. једну сопствену бланко меницу (соло меницу), регистровану, уредно оверену и потписану 

од стране овлашћеног лица са унетом клаузулом "без протеста" и менично овлашћење као инструмент 

обезбеђења за озбиљност понуде (односно за испуњење обавеза преузетих понудом), у висини од 1,5%  

од вредности понуде  без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', 

роком доспећа ''по виђењу' и роком важења 3 дана дуже од дана важења понуде. Уз меницу доставити 

менично овлашћење, уредно потписано и оверено и копију депо картона пословне банке који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи  у меничном овлашћењу-писму. 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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 5.12.2. Изјаву о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом 

неопозиво потврђује да ће Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу 

(соло меницу) регистровану,  уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично 

овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10 % од вредности уговора  без ПДВ-а, у корист 

Наручиоца са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 3 дана дуже од дана 

трајања уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Понуђач је у обавези да приликом 

достављања сопствене бланко менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, 

преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача,  као и доказ о регистрацији 

менице –извод из регистра меница са сајта НБС.  У случају да понуђач са којим је закључен уговор не 

испуњава преузете обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења 

плаћања  финансијске гаранције  достављен од стране понуђача   

 

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има 

негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да 

уместо средства обезбеђења - Изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење 

посла, одмах у понуди достави бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану,  уредно оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 15 % 

од укупне вредности уговора  без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без 

протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 30 дана дуже од дана трајања уговора. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 

добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан на дан закључења 

Уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану 

од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком 

доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дуже од дана трајања уговора. 

Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене бланко менице (соло менице) и меничног 

овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 

понуђача,  као и доказ о регистрацији менице –извод из регистра меница са сајта НБС.   

 

 

5.13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу 

да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чланом 14 ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац је дужан да чува 

као поверљиве све податке о понуђачима садржине у понуди који су посебним прописом утврђени као 

поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди. 
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Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим 

понудама до отварања понуда. 

 

5.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ 

ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

5.15.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да 

постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима 

- јавнe набавкe Д-18/13- МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“. Питања је пожељно да шаљу на e-mail адресу: brankicap@sc.rs 

или на факс: 011-3637-270. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, послати одговор у 

писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним 

путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 

5.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 

поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 

његовог подизвођача. 

Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких потврда везаних за доказивање 

неопходног пословног капацитета, Наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног 

захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних потврда. Уколико у остављеном року 

понуђач не достави додатна појашњења или додатне тражене доказе, Наручилац ту потврду неће 

признати приликом утврђивања неопходног пословног капацитета. 

mailto:brankicap@sc.rs
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Комисија за јавну набавку задржава право да изврши обилазак и преглед материјала који је предмет ове 

јавне набавке на локацији/локацијама на којима је испоручен исти или сличан материјал који је предмет 

понуде. 

5.17.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

 

  Стручна комисија Наручиоца извршиће оцену најповољније понуде водећи се следећим 

елементима критеријумима за оцењивање понуда са следећом расподелом пондера: 

Критеријум Назив Број пондера 

1 Понуђена цена 80 пондера 

2 Рок плаћања 20 пондера 

 УКУПНО 100 бодова 

 

         Најнижа понуђена цена добра * 80 

1=-----------------------------------------------------------------------------------  

         Понуђена цена добра  

          

         Понуђени  рок плаћања * 20 

1=-----------------------------------------------------------------------------------  

         Најдужи рок плаћања 

У случajу достављања неистинитих података у понуди, пoнуђaч ће добити негативну референцу у складу 

са ЗЈН (члан 82. стaв 1. тaчкa 3) ЗЈН-а и др). О давању неистинитих података наручилац ће обавестити 

надлежни орган у вези са покретањем прекршајног поступка. Уколико се утврди неистинитост наведених 

података та понуда ће бити одбијена. 

5.18.РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

Уколико две или више понуда буду садржале исту цену, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели 

понуђачу који је, према редоследу пријема, први поднео понуду. 

5.19.ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74 СТАВ 2 И 75 СТАВ 2 ЗЈН-А 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштит животне средине, као и да гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији. 

Накнаду за коришћење патентата, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

совјине трећих лица сноси понуђач. 
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5.20.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у 

њихово име. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом на број 3637-270 или 

препорученом пошиљком са повратницом. 

 

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

наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108 ЗЈН или одлуке о обустави поступка из члана 109 

ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

 

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 

 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 

динара, уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-

742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна 
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такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), 

корисник: буџет Републике Србије.   

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико 

понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 

0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

 

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од 

момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 

80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 

понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % 

процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

 

5.21.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, 

Наручилац ће (сходно члану 112 став 2 тачка 5 ЗЈН-а) закључити уговор са понуђачем у року од два дана 

од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора. 
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                                                                                                       Образац 1 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број ____________ од ___________.2013.године за отворени поступак јавне набавке 

МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ ЗА УСТАНОВУ  СТУДЕНТСКИ 

ЦЕНТАР „БЕОГРАД“,  број набавке Д-18/13.  

Табела 1.  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна понуђача: 

 

 

Регистарски број ПДВ-а 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

Понуду дајем:  

(заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б)-подизвођач, уколико се понуда подноси 

са подизвођачем, односно заокружити податке под в) –сви учесници заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача) 

Табела 2. 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Табела 3 

 

 

Б) 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 него што има места у 

табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или 

учеснике у заједничкој понуди. 
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Табела 4 

                                  

В) ПОДАЦИ О УЧЕНИКУ 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 4 “Подаци о ученику 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 4, 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. 

 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са 

својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди 

треба навести у табели 4. овог обрасца.  

 



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка добара: Д-18/13 

 

 

 

Страна 42 од 106 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ Табела 1. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 

 

 

Адреса понуђача 

 

 

Име особе за контакт 

 

 

Е-маил 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

Порески број понуђача (ПИБ) 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

Регистарски број ПДВ-а 
 

 

Шифра делатности 

 

 

Назив банке и број рачуна 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

      2. ПОНУДУ ПОДНОСИ                                                                                                       Табела 2. 

А) Самостално 

 

Б) Са подизвођачем 

 

1 Назив подизвођача 

 

 

2 Адреса 

 

 

3 Матични број 

 

 

4 Порески индетификациони број (ПИБ) 

 

 

5 Име особа за контакт 

 

 

6 Проценат укупне вредности набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

7 Део предмета набавке који ће извршити подизвођач 
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В) Као заједничку понуду 

 

1 Назив учесника у заједничкој понуди 

 

 

2 Адреса 

 

 

3 Матични број 

 

 

4 Порески индетификациони број 

 

 

5 Име особе за контакт 

 

 

Заокружити начин давања понуде и уписати податке под а) б) и в)  

Напомена: 

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. 

потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој 

понуди. 

 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „Подаци о понуђачу“ треба са својим 

подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба 

навести у табели 2. овог обрасца. 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

                                 

______________________динара без ПДВ-а 

Услови плаћања: без аванса, након 

испоруке 

У року од ______  

( највише до 45 дана) 

Рок важења понуде 

 

Минимум 60 дана од дана отварања понуда 

  

 

Датум       Понуђач 

______________________  м.п.  ________________________ 

        Подизвођач 

     м.п.  _________________________ 

Напомена: Образац понуде је потребно попунити. 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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће 

потписати и печатом оверити образац понуде. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај 

образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач. 
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Ред 

Бр 

 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

 

Јед.  

Мере 

 

 

Kолич. 

 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

1 Брава  6.5 цм за дрвена врата  ком 2200    

2 Брава 8 цм за дрвена врата ком 500    

3 

Брава за осцилујућа врата 125  

/сплитер шарка/ ком 10 

   

4 Брава за метална врата  4 цм ком 800    

5 Брава за метална врата  2.5 цм ком 180    

6 

Брава са цилиндаром и точкићем 

за закључавање /брава за дрвена 

врата 6,5 са цилиндром са 

точкићем ком 60 

   

7 

Цилиндар за браву са обостраним 

закључавањем /симетричан 

30,5+30,5/ ком 100 

   

8 

Цилиндар за браву са точкићем за 

закључавање /30+35 / ком 119 

   

9 

Цилиндар за браву кодирани 

Бане Секулић са 5 кључева 

/30+35 месинг/ kom 1145 

   

10 

Необрађени кључ за цилиндар 

Елзет / кључ за цилиндар типа 

Елзет ез10/ ком 400 

   

11 

Необрађени кључ за цилиндар 

Силка /Кључ за цилиндар 

округли произвођача силка или 

екв./ ком 300 

   

12 

Необрађени кључ за цилиндар 

Титан /кључ за цилидар титан сат 

1/ ком 200 

   

13 

Аутомат за затварање врата 

величина 2 ком 10 

   

14 

Аутомат за затварање врата 

величина 3 ком 50 

   

15 

Аутомат за затварање врата 

величина 5 ком 20 

   

16 

Подни аутомат за стаклена врата 

/хидр.подни механизам, 

носивости 700-1200мм  ширине 

врата и висине 

2200мм,оптерећење 140 кг, угао 

отварања до 120c/ ком 40 

   

17 

 

Поклопац за  подни аутомат за 

стаклена врата ком 10 
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Ред 

Бр 

 

 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

 

 

Јед.  

Мере 

 

 

Kолич. 

 

 

Произвођач 

 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

18 

Штитник (шилд) са кваком /квака 

метална са штитом  за цилиндар 

елоксирани/ 

ком

пл 587 

   

19 

Брава за обичан кључ 6.5 цм за 

дрвена врата kom 178 

   

20 

Брава за обичан кључ 8 цм за 

дрвена врата kom 80 

   

21 

Брава за метална врата са 

буренцетом 4 цм kom 66 

   

22 

Брава за метална врата са 

буренцетом 2.5 цм kom 71 

   

23 

Шарка са навојем  за дрвена 

врата/увртна шарка/ ком 200 

   

24 Клап равна шарка ком 850    

25 Клап коленаста шарка ком 200    

26 Клап полуколенаста шарка ком 200    

27 

Квака за дрвена врата  метална 

елоксирана kom 80 

   

28 

Штитник (шилд) за кључ метални 

елоксирани kom 60 

   

29 

Штитник за цилиндар метални 

елоксирани kom 20 

   

30 

Цилиндар асиметрични 9см/ 

цилиндар асиметрије 40+50/ ком 25 

   

31 

Бравица за фиоку и  ормарић 

стелујућа прикивајућа  ком 309 

   

32 

Бравица за  ормарић  метални 

цилиндрицна ком 100 

   

33 Ручица за ормане и фиоке  ком 1085    

34 

Ручке за ормаре и фиоке  луцна 

хромирана са размаком од 128мм  ком 45 

   

35 Ексер 2.5 цм кг 5    

36 Ексер 4 цм кг 10    

37 Ексер 6 цм кг 15    

38 Ексер 8 цм кг 20    

39 Поп нитна3x16/алуминијумска/ ком 100    

40 Поп нитна 3x20 /алуминијумска/ ком 100    

41 Поп нитна 4x16 /алуминијумска/ ком 100    

42 Поп нитна 4x20 /алуминијумска/ ком 100    

43 

Вијак за дрво 4x 16 мм/крстасти 

вијци за дрво jus 1.515/ ком 150 
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Ред 

Бр 

 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

 

Јед.  

Мере 

 

 

Kолич. 

 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

44 

Вијак за дрво 4x 25 мм/крстасти 

вијци за дрво јус 1.515/ ком 100 

   

45 

Вијак за дрво 4x 40 мм/крстасти 

вијци за дрво јус 1.515/ ком 100 

   

46 

Вијак за дрво 4x 60 мм/крстасти 

вијци за дрво јус 1.515/ ком 50 

   

47 Жица силиконска 2,5мм/Si/F/ м 70    

48 Тинол жица фи 1мм, 60% Сн кг 4    

49 

Телефонска жица TK33-U 

3x4x0,8 м 200 

   

50 Спирална бургија за метал 3 мм ком 45    

51 Спирална бургија за метал 4 мм ком 45    

52 Спирална бургија за метал 5 мм ком 45    

53 Спирална бургија за метал 6 мм ком 30    

54 Спирална бургија за метал 8 мм ком 20    

55 Спирална бургија за метал 10 мм ком 14    

56 Спирална бургија за метал 12 мм ком 14    

57 Спирална бургија за метал 14 мм ком 14    

58 

Видија бургија за отварање 

отвора у дрвету за бравице и 

шарке 22 мм ком 10 

   

59 

Видија бургија за отварање 

отвора у дрвету за бравице и 

шарке 24 мм ком 10 

   

60 

Видија бургија за отварање 

отвора у дрвету за бравице и 

шарке 35 мм ком 10 

   

61 

Видија бургија за бетон фи 6 мм 

за Макита бушилице ком 30 

   

62 

Видија бургија за бетон фи 8 мм 

за Макита бушилице ком 25 

   

63 

Видија бургија за бетон фи 10 мм 

за Макита бушилице ком 14 

   

64 

Видија бургија за бетон фи 12 мм 

за Макита бушилице ком 14 

   

65 

Електрода за варење угљеничних 

рђајућих метала 2.5 мм кг 25 

   

66 

Електрода за варење угљеничних 

не рђајућих метала 2.5 мм кг 10 

   

67 Брусна плоча 115 x 6 мм ком 15    

68 Брусна плоча 125 x 6 мм ком 15    

69 Брусна плоча 180 x 6 мм ком 15    
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Без ПДВ-а 

70 Брусна плоча 230x6мм ком 15    

71 Резна плоча 115 x 3 мм ком 15    

72 Резна плоча 125 x 3 мм ком 15    

73 Резна плоча 180 x 3 мм ком 15    

74 Резна плоча 230 x 3 мм ком 15    

75 Бонсек платно Ком 50    

76 

Сечиво за убодну тестеру/лист 

тестере стандардни крстасти 

прихват ком 20 

   

77 

Лист убодне тестере/стандардни 

лист за убодни тестер за дрво/ ком 20 

   

78 

Флуо цев Т16 14W/830, Г5, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 750 

   

79 

Флуо цев Т16 28W/830, Г5, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 1350 

   

80 

Флуо цев Т26 18W/830, Г13, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 2600 

   

81 

Флуо цев Т26 30W/830, Г13, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 100 

   

82 

Флуо цев Т26 36W/830, Г13, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 2210 

   

83 

Сијалица, инкадесцентна, бистра, 

А60, Е27, 100W, eквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 400 

   

84 

Флуо цев Т16 13W/827, Г5, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 150 

   

85 

Компакт флуо цев,квадратно 

увијена,ТЦ-ДД, 16W/835, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс ком 319 

   

86 

Компакт флуо цев,квадратно 

увијена,ТЦ-ДД, 28W//835, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс ком 248 

   

87 

Флуо цев Т26 30W/930, Г13, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. 

 ком 60 
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Без ПДВ-а 

88 

Флуо цев Т26 58W/830, Г13, 

eквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 15 

   

89 

Пригушница, класична, слим, за 

фц 18W, 230ВАЦ. ком 40 

   

90 

Пригушница, класична, слим, за 

фц 36W, 230ВАЦ. ком 40 

   

91 

Пригушница, класична за фц 

18W, 230ВАЦ. ком 312 

   

92 

Пригушница, класична за флуо 

цев 36W, 230ВАЦ ком 507 

   

93 

Стартери за флуо цеви 4-65W, 

eквивалент квалитета 

Осрам,Пхилипс. ком 500 

   

94 

Сијалица, мет. хал. ,/MHN-TD 

70W/842 RX7s/ ком 6 

   

95 

Кип прекидац са порцеланским 

телом са индикацијом ком 352 

   

96 

Шуко ИИ, уградна прикључница, 

једнострука, керамика. ком 300 

   

97 

Уложак топљивог осигурача 35А, 

ДИИИ. ком 690 

   

98 

Уложак топљивог осигурача 25А, 

ДИИ. ком 200 

   

99 

Прекидач, уградни, једнополни,  

еквивалент Металка-Мајур, 

Нопал. ком 500 

   

100 

Сијалица високог притиска, 

живина, елипсоидна, HPL-N, 

125W, Е27, eквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 10 

   

101 

Сијалица високог притиска, 

живина, елипсоидна, HPL-N, 

80W, Е27, eквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 10 

   

102 

Сигурносна сетиљка., 220В, 

50Хз, 8W, 3h./ 230V,50Hz,NI-CD 

6v 2 aH 30 LED диоде/ ком 20 

   

103 

Утичница, шуко III, надградна, 

једнострука ком 10 

   

104 

 

Сијалица мињонка 40W/E-14 

220V/ ком 100 
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105 

Грејач за роштиљ 1,5 кw/за 

роштиљ IGO KIPER M14/ ком 155 

   

106 

Грејач за казан 5/4  3 кw/2х1,5 kw  

1-35цм / ком 30 

   

107 

Грејач за пећницу -рерну 2,5 кw 

230V/на буксне -за индустријску 

пећницу  типа IGO/ ком 20 

   

108 

Термостат за шпорет са 

предпрекидачем ком 85 

   

109 Термостат за фритезу до 223 °Ц ком 10    

110 

Прекидач за фритезу, кипер, 

роштиљ/прекидач 16 А/ ком 10 

   

111 

Кабл са пипалицом/ кабал 50 цм 

са тестер пипалицом ФЦА06/ПА/ ком 12 

   

112 

Каналица, пластична, димензија 

25x25мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 465 

   

113 

Каналица, пластична, димензија 

30x16мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 50 

   

114 

 

Каналица, пластична, димензија 

40x25мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 195 

   

115 

Каналица, пластична, димензија 

40x40мм/2м са поклопцем. Без 

халогена kom 50 

   

116 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, 

ИП54,надградна, округла са 

прозирном капом. kom 230 

   

117 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, 

ИП54,надградна, округла са 

прозирном капом. kom 200 

   

118 

Флуо светиљка 2x36W, уградна, 

сјајни растер. kom 5 

   

119 

Флуо светиљка 4x18W, уградна, 

сјајни растер. kom 3 

   

120 

Флуо светиљка 1x18W, са капом, 

ИП65.водонепропусна kom 5 

   

121 

Флуо светиљка 1x36W, са капом, 

ИП65 водонепропусна kom 5 

   

122 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, 

надградна, четвртаста са 

прозирном капом. kom 30 
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123 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, 

надградна, четвртаста, са 

прозирном капом. kom 50 

   

124 Рингла плоча за решо фи 80 с kom 400    

125 Рингла за решо  фи 180 е kom 61    

126 Рингла за решо  фи 145 е kom 32    

127 

Славина са холендер 

прикљуцком 1/2"на 3/4" ком 80 

   

128 

Кугласта славина са холендер 

прикљуцком1/2"на 3/4" ком 80 

   

129 Холендер пластични 3/8" на 3/8" ком 120    

130 Холендер пластични 1/2" на 1/2" ком 11    

131 

 

Испусна славина за казан 3/8″ 

 

Ком 

 

12 

 

   

132 Сицеви за батерију /сиц 1/2/ ком 150    

133 

Мешач за једноручну батерију 

/керамички мешач фи 35 са 

ножицом/ ком 1478 

   

134 

Пребацивач за туш батерију- 

еквивалент Росан ком 100 

   

135 

Ребрасти сифон од  ПВЦ-а  за 

лавабо ком 600 

   

136 Ек-вентил 1/2'' на 3/8'' ком 580    

137 

Вентил 1" са точкићем за 

уградњу у челичнопоцинковане 

цеви ком 20 

   

138 

Вентил 5/4″са точкићем за 

уградњу у челичнопоцинковане 

цеви ком 20 

   

139 

Вентил 6/4″ са точкићем за 

уградњу у челичнопоцинковане 

цеви ком 20 

   

140 

Вентил 2″ са точкићем за 

уградњу у челичнопоцинковане 

цеви ком 2 

   

141 

Вентил 1" са точкићем за 

уградњу у ПП водоводне цеви ком 20 

   

142 

Вентил пропусни од 1/2" са 

капом уградња у 

челичнопоцинковану мрежу ком 30 

   

143 

 

Вентил пропусни  ½″ уградња у 

челичнопоцинковану мрежу ком 50 
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144 

Вентил пропусни од ½″ са капом 

уградња у ПП водоводну  мрежу ком 10 

   

145 

Вентил пропусни  ½″ уградња у 

ПП водоводну мрежу ком 10 

   

146 Вентил кугласти са полугом 1/2" ком 100    

147 

Сигурносни вентил за парни 

казан ком 5 

   

148 

Потезач за водокотлић са 

рукохватом, дужине 1,5 м ком 150 

   

149 Шраф за лавабо пар 630    

150 

Шраф за wц шољу са месинганом 

матицом пар 400 

   

151 

Вирбла ½" метална кмплет са 

рукохватом ком 200 

   

152 

Вирбла са точкићем вирбла 

вентила 1/2 са точкићем/ ком 150 

   

153 Туш ружа ПВЦ ком 200    

154 Звоно за водокотлић ком 300    

155 

Пловак за водокотлић /штелујући 

типа еквивалент Конимекс/ ком 50 

   

156 

Хромирана еластицна цев за 

водокотлић  1/2" - 3/8", просечна 

дужина 1 м ком 100 

   

157 

Хромирана еластицна цев за 

водокотлић  3/8" - 3/8", просечна 

дужина 0,8 м ком 595 

   

158 

Хромирана еластицна цев за  

водокотлић 1/2" - 1/2", просечна  

дужина 0,8 м ком 245 

   

159 

Колено 1/2'' за ПП водовдне цеви 

(унутрашњи пречник) ком 50 

   

160 

Колено 3/4'' за ПП водоводне 

цеви (унутрашњи пречник) ком 50 

   

161 

Колено 1" за ПП водоводне 

цеви/унутрашњи пречник/ ком 30 

   

162 

Колено 1/2" за  поцинковану 

мрежу ком 100 

   

163 

Колено 3/4" за  поцинковану 

мрежу ком 100 

   

164 

Дупли нипл 1/2'' за поцинковану 

мрежу ком 150 

   

165 

Дупли нипл 3/4'' за  поцинковану 

мрежу ком 50 
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166 

Дупли нипл 1" за  поцинковану 

мреж ком 50 

   

167 

Дупл нипл 1/2" за ПП водоводне 

цеви/унутрашњи пречник ком 50 

   

168 

Дупл нипл  3/4" за ПП водоводне 

цеви/унутрашњи пречник ком 30 

   

169 

Испирна цев за WЦ шољу 

еластична  5/4"/l-1,5м/ ком 80 

   

170 Клизна спојница 3/4'' ком 40    

171 

Даска - седиште и поклопац за 

wц шољу од ПВЦ-а са пуним 

профилом ком 80 

   

172 Пуцвал за брисање руку кг 36    

173 Перлатор /М22/ ком 300    

174 

ПВЦ канализационе цеви 

еквивалент "Пештан" 

Ø50мм./1000 м 100 

   

175 

ПВЦ канализационе цеви 

еквивалент "Пештан" 

Ø75мм./1000 м 100 

   

176 

ПВЦ канализационе цеви 

еквивалент "Пештан" 

Ø110мм./1000 м 50 

   

177 ПВЦ рачва 45° Ø50 ком 100    

178 ПВЦ рачва 45° Ø75 ком 50    

179 ПВЦ рачва 45° Ø110 ком 100    

180 ПВЦ лук 45° Ø50 ком 90    

181 ПВЦ лук 45° Ø75 ком 100    

182 ПВЦ лук 45° Ø110 ком 50    

183 

Решетка на одводном вентилу за 

туш каду/ димензија 20х20  подна 

метална решетка/ ком 30 

   

184 Кудеља за водовод фина кг 30    

185 

Челично поцинковане цеви за 

водовод 1/2'' ком 10 

   

186 Челично поцинковане цеви 1″ ком 5    

187 

Гумица за вирблу и батерија  fi 16 

1/10 ком 200 

   

188 Гумице 1/2 равне  ком 100    

189 Гумице 3/4 равне  ком 500    

190 

 

Рукохват за батерију  /рукохват 

вирбле 1/2 ПВЦ/ ком 100 
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191 

Муф  1/2'' за ПП водовдне цеви 

/унутрашњи пречник/ ком 100 

   

192 

Муф  3/4'' за ПП водовдне цеви 

/унутрашњи пречник/ ком 50 

   

193 

Муф 1'' за ПП водовдне цеви 

/унутрашњи пречник/ ком 30 

   

194 

Затварач (чеп)  ½″ /за 

поцинковане цеви/ ком 30 

   

195 

Затварач (чеп)  3/4 /за 

поцинковане цеви/ ком 20 

   

196 

Затварач (чеп)  1″/за поцинковане 

цево/ ком 10 

   

197 Т-комад за поцинковане цеви 1/2" ком 30    

198 

Т-комад за  ПП водоводне цеви 

1/2" /унутрашњи пречник/ ком 30 

   

199 

Т-комад за ПП водоводне цеви 

3/4" /унутрашњи пречник/ ком 20 

   

200 Тефлон трака ком 100    

201 

Прелазни комад са поцинкованих 

на ПП водоводне цеви 1/2" на 

1/2" ком 50 

   

202 

Прелазни комад са поцинкованих 

на ПП водоводне цеви 1/2" на 

3/4" ком 50 

   

203 

Прелазни комад са поцинкованих 

на ПП водоводне цеви 3/4" на 

3/4" ком 50 

   

204 

Вакум гума фи 100 са дрвеном 

дршком за одгушење сливника ком 50 

   

205 Гума подна  за wц шољу ком 30    

206 

Манжетне за wц шољу / 

манжетна 5/4 нови тип/ ком 100 

   

207 

Шелна за wц шољу за стезање 

манжетне/ жичани фи 100-120/ ком 50 

   

208 Хромирана решетка за сифон ком 200    

209 

Редукција поцинкована 1/2" на 

3/4" ком 50 

   

210 

Ручица за једноручну туш 

батерију/за батерију типа Rosan 

KING/ ком 200 

   

211 

Бакарна цев Ø 12x1 мм 

пластифицирана м 100 

   

212 Гумице за звоно ком 500    
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213 Црево туш 200цм / гумено/ ком 300    

214 

Пловак за водокотлић 

Крушик,четвртасти ком 180 

   

215 

Гума за испирну цев WЦ шоље 

еквивалент Конимеx ком 100 

   

216 

Продужетак-наставак 1/2 за 

воду/продужетак 1/2Х15ММ ком 60 

   

217 КИП прекидач, 16А ком 100    

218 

Грејач за бојлер од 80 л  

2000w/MK/ ком 15 

   

219 

Термостат за бојл.од 80 л/ 

термостат регулациони 

керамички/ ком 20 

   

220 

Испирно флексибилно 

нискомонтажно црево за WЦ 

шољу 6/4"/l-0,8/ ком 150 

   

221 

Вирбла вентила-горњи део са 

точком за пропусни вентил од 

1/2" ком 200 

   

222 

Гумице за пребацивач за туш 

батерију/дихтунг гума 1/2/ ком 500 

   

223 

Флексибилно црево за судоперu 

1/1 ком 135 

   

224 Цеви за воду 1/2" ПВЦ м 30    

225 

Бронакс црево за водокотлић 

3/8"-3/8" 30цм дужине ком 751 

   

226 Цеви ПВЦ фи 50/1000 ком 20    

227 Цеви ПВЦ фи 75/1000 ком 40    

228 

Славина бесконтактна /ножна две 

педале/ ком 5 

   

229 

Славина бесконтактна /сензорска 

стојећа / ком 9 

   

230 

Радијаторска редукција 5/4 на 

1/2" десна ком 15 

   

231 

Радијаторска редукција 5/4 на 

1/2" лева ком 25 

   

232 

Радијаторска редукција 5/4 на 

3/8" десна ком 10 

   

233 

Радијаторска редукција 5/4 на 

3/8" лева ком 10 

   

234 

Славина за испуштање ваздуха на 

радијаторима - озрачна пипица 

1/2" ком 50 
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Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

235 Сифон ПВЦ за WЦ чучавац ком 30    

236 

Полуга и прекидач за 

водокотлић/типа Крушик/ ком 100 

   

237 

Гензла ПВЦ са 

манжетном/гибљива дужине 

ребраста 1м/ ком 150 

   

238 

Гума за гентлу за WЦ шољу/ 

гумена гензла фи 110 равна/ ком 50 

   

239 Прекидач за водокотлић Крушик ком 100    

240 

Полуга за водокотлић/стандардна 

потезна полуга за највећи број 

пвц вм водокотлића/ ком 130 

   

241 

Гума прелазна /fi70/50 sa LIV-

PVC/ ком 20 

   

242 

Гумица за једноручну батерију са 

ситом 3/4'' ком 100 

   

243 Сифонска гума фи 50 на фи 32 ком 40    

244 

Славина за испуштање ваздуха на 

радијаторима - озрачна пипица 

3/8" ком 20 

   

245 

Цев испирна гибљива ТЕXО L -

1,5 са манжетном ком 80 

   

246 

Гума прелазна фи 110/75 LIV-

PVC/ ком 40 

   

247 

Једноручна зидна хромирана 

батерија за лавабо са покретним 

излив./l-200/ кран. екви. "Армал" ком 30 

   

248 

Једноручна зидна батерија за 

судоперу са продуженим 

покретним  излив. /l-300/ кран. 

екви. "Армал" ком 60 

   

249 

Једноручна стојећа хромирана 

батерија за лавабо са елас. веза. и 

екв."Росан" ком 150 

   

250 

Једноручна зидна фонтана од 

нерђајућег челика са ручним 

потисним вентилом за пијење 

воде са прикључком на 

водоводну мрежу дим. Не мањих 

од х-171Р-425,5мм ком 5 

   

251 

Класицна хромирана зидна 

батерија за судопер   са 

продуженом равном лулом ком 50 
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Страна 56 од 106 

 

Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

252 

Једноручна хромирана туш 

батерија са изливном лулом  ком 150 

   

253 

WЦ шоља од фајанса  "а" класа 

тип "Балтик" - одвод изнад пода ком 15 

   

254 

WЦ шоља од фајанса  "а"  класа 

тип "Симплон" -одвод у под ком 15 

   

255 

Водокотлић безшумни 

еквивалент типа "Геберит"/VM/ ком 165 

   

256 

Водокотлић безшумни 

еквивалент типа "Крушик"/VM/ ком 100 

   

257 

Завесе за купатила/180X200 

ПВЦ/ ком 50 

   

258 

Лавабо од фајанса И класа дим 

50/40цм. ком 15 

   

259 

Сифон од тврдог ПВЦ- а са 

хватацем масти за судоперу ком 187 

   

260 Сифон од тврдог ПВЦ-а за лавабо ком 55    

261 

Туш црево гибљиво дужине 

1500мм - метално са ручком туша ком 500 

   

262 Ек-вентил 1/2'' на 1/2'' ком 180    

263 

Бронакс црево за водокотлић 

3/8"-1/2" 30цм дужине ком 185 

   

264 

Бронакс црево за водокотлић 

1/2"-1/2" 30цм дужине ком 190 

   

265 

Бронакс црево за водокотлић 

3/8"-1/2" 45цм дужине ком 155 

   

266 

Бронакс црево за водокотлић 

3/8"-1/2" 60цм дужине ком 60 

   

267 

Мешач за једноручну батерију фи 

40 са ножицом ком 70 

   

268 

Лавабо од фајанса И класа дим 

58/48цм. ком 15 

   

269 

Основна боја за дрво на уљаној 

бази 0,75 л ком 228 

   

270 

Основна боја за метал на уљаној 

бази 0,75 л ком 263 

   

271 

Емајл лак за метал на уљаној бази 

црна 0,75 л ком 40 

   

272 

Емајл лак за радијатор на уљаној 

бази 0,75 л ком 50 

   

273 

Лак безбојни за чамце на уљаној 

бази 0,75 л ком 10 

   

274 Фасакрил на уљаној бази 25/1 кг ком 10    
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Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

275 

Основна боја за метал на нитро 

бази 0,75 л ком 30 

   

276 

Емајл лак за дрво на нитро бази 

плава 0,75 л ком 75 

   

277 

Емајл лак за метал на нитро бази 

црна 0,75 л ком 157 

   

278 Емајл лак на уљаној бази 0,75 л ком 80    

279 

Лак безбојни за чамце на нитро 

бази 0,75 л ком 20 

   

280 Разређивач на уљаној бази л 60    

281 Разређивач на нитро бази л 60    

282 Подлога за полудисперзију кг 50    

283 Полудисперзија 25/1 кг ком 50    

284 Фасакрил на воденој бази 25/1 кг ком 5    

285 

Боја за бетон на воденој бази  

0,75л ком 30 

   

286 Тонери  100 мл црвени ком 50    

287 Боја на уљаној бази - бела 0,75 л ком 4    

288 Креп трака ширине 30 мм ком 30    

289 Креп трака ширине 40 мм ком 15    

290 Креп трака ширине 50 мм ком 50    

291 Шмиргла гранулације 100/610 м 10    

292 Шмиргла гранулације 120/610 м 10    

293 ПВЦ Фолија ( 1 кг = 4 м2 ) кг 40    

294 Шмиргла 61цм/ 80 гранул. м 10    

295 

Шпахла са дрвеном дршком од 

нерђајућег челика метална 120 

мм ком 15 

   

296 

Шпахла са гуменом дршком од 

нерђајућег челика метална 30 мм ком 15 

   

297 

 

Шпахла са гуменом дршком од 

нерђајућег челика метална 60 мм ком 10 

   

298 

Шпахла са гуменом дршком од 

нерђајућег челика метална 80 мм ком 10 

   

299 Шпахла за гитовање 35 мм ком 6    

300 

Четка флах  30 мм са дрвеном 

дршком ком 40 

   

301 

Четка флах  60 мм са дрвеном 

дршком ком 20 

   

302 

 

Четка флах  80 мм са дрвеном 

дршком ком 10 
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Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

303 

Четка флах 100 мм са дрвеном 

дршком ком 20 

   

304 

Четка радијаторска 5 цола са 

дрвеном дршком ком 15 

   

305 

Четка радијаторска 8 цола са 

дрвеном дршком ком 15 

   

306 Четка угаона са шрафом/2 1/2/ ком 10    

307 

шајбна округла са коњском 

длаком 6 цола и пластичним 

оклопом ком 6 

   

308 

Ваљак велики кончани са дршком   

230 мм ком 38 

   

309 

Ваљак велики мохер са дршком  

230 мм ком 2 

   

310 

Ваљак велики микрофибер са 

дршком    230 мм ком 5 

   

311 

Ваљак мали кончани са дршком  

100 мм ком 35 

   

312 

Ваљак мали сунђерасти са 

дршком  100 мм ком 30 

   

313 

Ваљак мали мохер са дршком  

100 мм ком 15 

   

314 

Ваљак мали микрофибер са 

дршком 100 мм ком 11 

   

315 

Уложак ваљак велики кончани  

230 мм ком 12 

   

316 

Уложак за ваљак велики мохер   

230 мм ком 27 

   

317 

Уложак за ваљак велики 

микрофибер  230 мм ком 12 

   

318 

Уложак за ваљак мали кончани  

100 мм ком 35 

   

319 

Уложак за ваљак мали мохер  100 

мм ком 25 

   

320 

Уложак за ваљак мали 

микрофибер  100 мм ком 19 

   

321 Телескоп 2 м/ са конусом/ ком 10    

322 Телескоп 3 м/ са конусом/ ком 6    

323 

Миксер за мешање материјала ф  

60 мм ком 3 

   

324 

 

Миксер за мешање материјала ф 

100 мм ком 3 
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Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

325 

Челична четка ручна/челична 

четка жичана са пет реда/ ком 10 

   

326 

Глетерица метална четвртаста 

80мм ком 8 

   

327 

Глетерица метална четвртаста 

назубљена са једне стране ком 10 

   

328 

Типлови ПВЦ Фи 12 са 

шрафом/шраф  за дрво крстасти 

6х60/ ком 100 

   

329 

Типлови ПВЦ Фи 6 са 

шрафом/шраф за дрво крстасти 

3х40мм/ ком 200 

   

330 

 

Типлови ПВЦ Фи 8 са 

шрафом/шраф за дрво крстасти 

4х45мм/ ком 200 

   

331 

Типлови ПВЦ Фи 14 са 

шрафом/шраф за дрво крстасти 

6х70мм/ ком 20 

   

332 

Челична четка за 

бушилицу/челична лончаста 

прихват фи 6/ ком 2 

   

333 Гипс алабастер 2/1 кг ком 50    

334 

Глет маса у папирном џаку 25/1 

кг ком 30 

   

335 Гит за дрво и метал кг 10    

336 Гит уљани за дрво кг 10    

337 Гит акрилни за дрво кг 10    

338 Цемент гит за дрво и метал кг 10    

339 Цемент тип 500 (1/50 кг) ком 10    

340 Поп нитне/ал 3,9х12/ ком 1000    

341 

Грађевински лепак за плочице 

(1/25 кг)/за спољне радове/ ком 30 

   

342 

Ламинат, степен хабања 31, 

/ламинат 7 клик систем кл.31 

храст/ м2 500 

   

343 Лајсне за ламинат угаоне м 100    

344 Гипс 1/1 кг 30    

345 Антирост л 30    

346 Гит силиконски безбојни 1/1 ком 70    

347 Пур пена/пена пур 750мл/ ком 10    

348 

Монтажни гит еквивалент 

БИЗОН/монтасге гит 375 мл  ком 30 
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Јед.  
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Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

349 

Лепак за дрво 1/1 еквивалент 

Дрвофиx кг 15 

   

350 

Шрафови за столице / са 

навртком М6Х115 са имбус 

главом/ ком 100 

   

351 

Лепак универзални за гуму и 

пластику еквивалент Тигар 200 гр ком 20 

   

352 

Одвијач спреј за шрафове WД 40 

200мм ком 15 

   

353 Шраф плех јус 1.465 4,8х13 ком 100    

354 Шраф плех јус 1.465 4,8х16 ком 100    

355 Шраф плех јус 1.465 3,2х19 ком 100    

356 Шраф машински јус 1.103 м4х15 ком 100    

357 Шраф машински јус 1.103 м4х10 ком 100    

358 

Шраф јус 1.515 3х16 /шраф за 

дрво крстасти/ ком 100 

   

359 

Шраф јус 1.515 3х30 /шраф за 

дрво крстасти/ ком 100 

   

360 

Шраф јус 1.515 5х20 /шраф за 

дрво крстасти/ ком 100 

   

361 

Фолија - подлога за испод 

ламината м2 30 

   

362 

Шраф плех фи 2,9мм, дужине 

13мм/шрафови плех са 

упуштеном главом/ ком 200 

   

363 

Противклизна трака са 

абразивним честицама светлећа у 

мраку С-50мм Л-18,30м боја 

светлећа у мраку ком 90 

   

364 

Силикон у туби /силикон 

универзални транспарентни/ 

0,280 ком 20 

   

365 

Пресвлака за сто за пеглу 

/1250ммх500, отпоран спољни 

материјал од чистог памука/ ком 6 

   

366 

Тефлон за ручне пегле веронезе 

пицоло  ком 10 

   

367 

Машинске игле за индустријску 

машину НМ 90/14 ком 100 

   

368 

Машинске игле за индустријску 

машину НМ 120/19 ком 50 

   

369 

Паралице за конац /мала 

паралица 8 цм/ ком 10 
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НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 
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Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

370 

Машински конац бели, 14,5 теx X 

3 (Нм 70/3), 1000м ком 80 

   

371 

Машински конац у боји, 14,5 теx 

X 3 (Нм 70/3),1000м ком 80 

   

372 

Обућарски конац бели, 20/3Нм, 

1000м ком 10 

   

373 Дугмад за беле мантиле, 1,5 цм ком 500    

374 

Сатен трака (Атлас трака) 

/66ммх50м/ м 200 

   

375 

Машинско уље за шиваћу 

машину, 200 мл л 1 

   

376 

 

Микроутикач за кабл 

/микроутикач -6П4Ц кримптна 

монтажа за кабл РЈ11/ ком 700 

   

377 

Кабл прикљ. за телефон /кабл 

телефонски флат 4 лицнасте 

жице - котури 100м , црни и бели/ м 300 

   

378 

Кабл спирални за телефон /кабл 

телефонски спирални за 

слушалице 4П4Ц/4П4Ц дуж. 3 м/ ком 100 

   

379 Телефонски кабл 2x0.6мм м 600    

380 

Држач плоча за лемљење са 

лупом / држач за плоче са лупом 

трећа рука, потпуно подесив: 

зглобови и шина за лупу. Лупа 

увечање 46 мм. Држач две 

крокодил хватаљк. Стабилна 

конструкција/ ком 3 

   

381 

Утичница назидна / Утичница 

Телефонска назидна 2 х 6П4Ц, 

ожичена са 2 локала ком 80 

   

382 Утичница узидна ком 100    

383 Микроутикач 4/4 ком 2000    

384 Спреј за хлађење ком 3    

385 Контакт спреј (не WD) ком 20    

386 Обујмице за каблове ком 1000    

387 

Флексибилно црево за усисивач 

ИНОX 814 ком 10 

   

388 

 

Најлонски филтер за усисивач 

/полиестерски филтер за 

усисивач 20х14 цм ком 7 
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Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

 

Произвођач 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

389 

Прстен филтера за усисивач 

прстенасти филтер за усисиваче 

типа ровента, бош/ ком 7 

   

390 Филтер за усисивач ИНОX 814 ком 7    

391 

Ламинат, степен хабања 33, боја 

по избору наручиоца м² 20 

   

392 

Точак за контејнер стабилни фи 

200 ком 100 

   

393 

Точак за контејнер окретни фи 

200 ком 80 

   

394 

Завесе ПВЦ за каду 240x200цм 

(по избору бела,плава,шарена) ком 500 

   

Укупна цена без ПДВ-а .........................................динара без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом ........................................динара са ПДВ-ом 

Услови плаћања без аванса 

Начин плаћања и рок плаћања: одложено, након 

испоруке  

до_________дана (не дуже од 45 дана од дана 

пријема фактуре) 

Рок важења понуде ________________дана (минимално 60 дана 

од дана отварања понуда)  

- Испорука по објектима Установе Студентски центар «Београд» ФЦЦО истоварено магацини у 

објектима наручиоца, сукцесивно по диспозицијама купца- доставним местима датим у конкурсној 

документацији ове јавне набавке 

- Наведене цене су (фиксне) непроменљиве. 

 

Датум             Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

                    М. П.                      Подизвођач 

  

                    ________________________________ 

 

Напомена:  
-    Образац понуде је потребно попунити. 

-    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 овласти 

једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом 

понуђач и подизвођач 



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка добара: Д-18/13 

 

 

 

Страна 63 од 106 

 

Образац 2 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкова 

прибављања средстава обезбеђења. 

Редни 

број 

Врста трошкова Износ трошкова 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

 

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

накнаду трошкова. 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца Наручилац је, 

сходно члану 88 став 3 ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака 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. 

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и друге 

релевантне доказе. 

 

  Датум        Понуђач 

      м.п. 

 ___________________    ____________________ 
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Образац 3 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

______________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

даје следећу изјаву: 

 

ИЗЈАВА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум       Понуђач  

___________________  м.п.  _____________________ 

 

 

Напомена: 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац 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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Образац 4 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА  

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75 СТАВ 2 ЗЈН-а 

 

 

На основу члана 75 став 2 Закона о јавним набавкама 

 

______________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

даје следећу изјаву: 

 

ИЗЈАВА 

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

  Датум       Понуђач  

___________________  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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Образац 5 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу даје следећу изјаву: 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ћу Наручиоцу, на дан закључења 

Уговора, доставити: 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране 

овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а 

 

 

  Датум       Понуђач  

___________________  м.п.  _____________________ 
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Образац 6: СЦ 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ - са упутством како да се попуни 

 

Понуђач: ____________________________________________________________________ 

Телефон: _______________ Телефакс: ________________ Е-маил: ____________________ 

Особа за контакт: _________________________ Текући рачун привреде: _______________ 

Порески индетификациони број: _______________ Матични број: ____________________ 

Претежна делатност: __________ 

Датум: ______________________ 

Ред 

Бр 

 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

 

Јед.  

Мере 

 

 

Kолич. 

 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

1 Брава  6.5 цм за дрвена врата  ком 2200   

2 Брава 8 цм за дрвена врата ком 500   

3 Брава за осцилујућа врата 125  /сплитер шарка/ ком 10   

4 Брава за метална врата  4 цм ком 800   

5 Брава за метална врата  2.5 цм ком 180   

6 

Брава са цилиндаром и точкићем за закључавање /брава 

за дрвена врата 6,5 са цилиндром са точкићем ком 60 

  

7 

Цилиндар за браву са обостраним закључавањем 

/симетричан 30,5+30,5/ ком 100 

  

8 Цилиндар за браву са точкићем за закључавање /30+35 / ком 119   

9 

Цилиндар за браву кодирани Бане Секулић са 5 

кључева /30+35 месинг/ kom 1145 

  

10 

Необрађени кључ за цилиндар Елзет / кључ за 

цилиндар типа Елзет ез10/ ком 400 

  

11 

Необрађени кључ за цилиндар Силка /Кључ за 

цилиндар округли произвођача силка или екв./ ком 300 

  

12 

Необрађени кључ за цилиндар Титан /кључ за цилидар 

титан сат 1/ ком 200 

  

13 Аутомат за затварање врата величина 2 ком 10   

14 Аутомат за затварање врата величина 3 ком 50   

15 Аутомат за затварање врата величина 5 ком 20   

16 

Подни аутомат за стаклена врата /хидр.подни 

механизам, носивости 700-1200мм  ширине врата и 

висине 2200мм,оптерећење 140 кг, угао отварања до 

120c/ ком 40 

  

17 

 

Поклопац за  подни аутомат за стаклена врата ком 10 
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Ред 

Бр 

 

 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

 

 

Јед.  

Мере 

 

 

Kолич. 

 

 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

18 

Штитник (шилд) са кваком /квака метална са штитом  

за цилиндар елоксирани/ 

ком

пл 587 

  

19 Брава за обичан кључ 6.5 цм за дрвена врата kom 178   

20 Брава за обичан кључ 8 цм за дрвена врата kom 80   

21 Брава за метална врата са буренцетом 4 цм kom 66   

22 Брава за метална врата са буренцетом 2.5 цм kom 71   

23 Шарка са навојем  за дрвена врата/увртна шарка/ ком 200   

24 Клап равна шарка ком 850   

25 Клап коленаста шарка ком 200   

26 Клап полуколенаста шарка ком 200   

27 Квака за дрвена врата  метална елоксирана kom 80   

28 Штитник (шилд) за кључ метални елоксирани kom 60   

29 Штитник за цилиндар метални елоксирани kom 20   

30 

Цилиндар асиметрични 9см/ цилиндар асиметрије 

40+50/ ком 25 

  

31 Бравица за фиоку и  ормарић стелујућа прикивајућа  ком 309   

32 Бравица за  ормарић  метални цилиндрицна ком 100   

33 Ручица за ормане и фиоке  ком 1085   

34 

Ручке за ормаре и фиоке  луцна хромирана са размаком 

од 128мм  ком 45 

  

35 Ексер 2.5 цм кг 5   

36 Ексер 4 цм кг 10   

37 Ексер 6 цм кг 15   

38 Ексер 8 цм кг 20   

39 Поп нитна3x16/алуминијумска/ ком 100   

40 Поп нитна 3x20 /алуминијумска/ ком 100   

41 Поп нитна 4x16 /алуминијумска/ ком 100   

42 Поп нитна 4x20 /алуминијумска/ ком 100   

43 Вијак за дрво 4x 16 мм/крстасти вијци за дрво jus 1.515/ ком 150   

44 Вијак за дрво 4x 25 мм/крстасти вијци за дрво јус 1.515/ ком 100   

45 Вијак за дрво 4x 40 мм/крстасти вијци за дрво јус 1.515/ ком 100   

46 Вијак за дрво 4x 60 мм/крстасти вијци за дрво јус 1.515/ ком 50   

47 Жица силиконска 2,5мм/Si/F/ м 70   

48 Тинол жица фи 1мм, 60% Сн кг 4   

49 Телефонска жица TK33-U 3x4x0,8 м 200   

50 Спирална бургија за метал 3 мм ком 45   

51 Спирална бургија за метал 4 мм ком 45   

52 Спирална бургија за метал 5 мм ком 45   

53 Спирална бургија за метал 6 мм ком 30   

54 Спирална бургија за метал 8 мм ком 20   

55 Спирална бургија за метал 10 мм ком 14   
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Ред 

Бр 

 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

 

Јед.  

Мере 

 

 

Kолич. 

 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

56 Спирална бургија за метал 12 мм ком 14   

57 Спирална бургија за метал 14 мм ком 14   

58 

Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице 

и шарке 22 мм ком 10 

  

59 

Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице 

и шарке 24 мм ком 10 

  

60 

Видија бургија за отварање отвора у дрвету за бравице 

и шарке 35 мм ком 10 

  

61 Видија бургија за бетон фи 6 мм за Макита бушилице ком 30   

62 Видија бургија за бетон фи 8 мм за Макита бушилице ком 25   

63 Видија бургија за бетон фи 10 мм за Макита бушилице ком 14   

64 Видија бургија за бетон фи 12 мм за Макита бушилице ком 14   

65 

Електрода за варење угљеничних рђајућих метала 2.5 

мм кг 25 

  

66 

Електрода за варење угљеничних не рђајућих метала 

2.5 мм кг 10 

  

67 Брусна плоча 115 x 6 мм ком 15   

68 Брусна плоча 125 x 6 мм ком 15   

69 Брусна плоча 180 x 6 мм ком 15   

70 Брусна плоча 230x6мм ком 15   

71 Резна плоча 115 x 3 мм ком 15   

72 Резна плоча 125 x 3 мм ком 15   

73 Резна плоча 180 x 3 мм ком 15   

74 Резна плоча 230 x 3 мм ком 15   

75 

 

Бонсек платно ком 50 

  

76 

Сечиво за убодну тестеру/лист тестере стандардни 

крстасти прихват/ ком 20 

  

77 

Лист убодне тестере/стандардни лист за убодни тестер 

за дрво/ ком 20 

  

78 

Флуо цев Т16 14W/830, Г5, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 750 

  

79 

Флуо цев Т16 28W/830, Г5, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 1350 

  

80 

Флуо цев Т26 18W/830, Г13, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 2600 

  

81 

Флуо цев Т26 30W/830, Г13, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 100 

  

82 

Флуо цев Т26 36W/830, Г13, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 2210 

  

83 

Сијалица, инкадесцентна, бистра, А60, Е27, 100W, 

еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 400 
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Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

84 

Флуо цев Т16 13W/827, Г5, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 150 

  

85 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-ДД, 16W/835, 

еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс ком 319 

  

86 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-ДД, 28W//835, 

еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс ком 248 

  

87 

Флуо цев Т26 30W/930, Г13, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 60 

  

88 

Флуо цев Т26 58W/830, Г13, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс. ком 15 

  

89 Пригушница, класична, слим, за фц 18W, 230ВАЦ. ком 40   

90 Пригушница, класична, слим, за фц 36W, 230ВАЦ. ком 40   

91 Пригушница, класична за фц 18W, 230ВАЦ. ком 312   

92 Пригушница, класична за флуо цев 36W, 230ВАЦ ком 507   

93 

Стартери за флуо цеви 4-65W, еквивалент квалитета 

Осрам,Пхилипс. ком 500 

  

94 Сијалица, мет. хал. ,/MHN-TD 70W/842 RX7s/ ком 6   

95 Кип прекидац са порцеланским телом са индикацијом ком 352   

96 

Шуко ИИ, уградна прикључница, једнострука, 

керамика. ком 300 

  

97 Уложак топљивог осигурача 35А, ДИИИ. ком 690   

98 Уложак топљивог осигурача 25А, ДИИ. ком 200   

99 

Прекидач, уградни, једнополни,  еквивалент Металка-

Мајур, Нопал. ком 500 

  

100 

Сијалица високог притиска, живина, елипсоидна, HPL-

N, 125W, Е27, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 10 

  

101 

Сијалица високог притиска, живина, елипсоидна, HPL-

N, 80W, Е27, еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 10 

  

102 

Сигурносна сетиљка., 220В, 50Хз, 8W, 3h./ 

230V,50Hz,NI-CD 6v 2 aH 30 LED диоде/ ком 20 

  

103 Утичница, шуко III, надградна, једнострука ком 10   

104 Сијалица мињонка 40W/E-14 220V/ ком 100   

105 Грејач за роштиљ 1,5 кw/за роштиљ IGO KIPER M14/ ком 155   

106 Грејач за казан 5/4  3 кw/2х1,5 kw  1-35цм / ком 30   

107 

Грејач за пећницу -рерну 2,5 кw 230V/на буксне -за 

индустријску пећницу  типа IGO/ ком 20 

  

108 Термостат за шпорет са предпрекидачем ком 85   

109 Термостат за фритезу до 223 °Ц ком 10   

110 Прекидач за фритезу, кипер, роштиљ/прекидач 16 А/ ком 10   

111 

Кабл са пипалицом/ кабал 50 цм са тестер пипалицом 

ФЦА06/ПА/ ком 12 

  

112 

Каналица, пластична, димензија 25x25мм/2м са 

поклопцем. Без халогена kom 465 
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113 

Каналица, пластична, димензија 30x16мм/2м са 

поклопцем. Без халогена kom 50 

  

114 

 

Каналица, пластична, димензија 40x25мм/2м са 

поклопцем. Без халогена kom 195 

  

115 

Каналица, пластична, димензија 40x40мм/2м са 

поклопцем. Без халогена kom 50 

  

116 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, ИП54,надградна, 

округла са прозирном капом. kom 230 

  

117 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, ИП54,надградна, 

округла са прозирном капом. kom 200 

  

118 Флуо светиљка 2x36W, уградна, сјајни растер. kom 5   

119 Флуо светиљка 4x18W, уградна, сјајни растер. kom 3   

120 

Флуо светиљка 1x18W, са капом, 

ИП65.водонепропусна kom 5 

  

121 

Флуо светиљка 1x36W, са капом, ИП65 

водонепропусна kom 5 

  

122 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, надградна, четвртаста 

са прозирном капом. kom 30 

  

123 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, надградна, четвртаста, 

са прозирном капом. kom 50 

  

124 Рингла плоча за решо фи 80 с kom 400   

125 Рингла за решо  фи 180 е kom 61   

126 Рингла за решо  фи 145 е kom 32   

127 Славина са холендер прикљуцком 1/2"на 3/4" ком 80   

128 Кугласта славина са холендер прикљуцком1/2"на 3/4" ком 80   

129 Холендер пластични 3/8" на 3/8" ком 120   

130 Холендер пластични 1/2" на 1/2" ком 11   

131 Испусна славина за казан 3/8″ Ком 12   

132 Сицеви за батерију /сиц 1/2/ ком 150   

133 

Мешач за једноручну батерију /керамички мешач фи 35 

са ножицом/ ком 1478 

  

134 Пребацивач за туш батерију- еквивалент Росан ком 100   

135 Ребрасти сифон од  ПВЦ-а  за лавабо ком 600   

136 Ек-вентил 1/2'' на 3/8'' ком 580   

137 

Вентил 1" са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 20 

  

138 

Вентил 5/4″са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 20 

  

139 

Вентил 6/4″ са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 20 

  

140 

Вентил 2″ са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 2 

  

141 Вентил 1" са точкићем за уградњу у ПП водоводне цеви ком 20   
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142 

Вентил пропусни од 1/2" са капом уградња у 

челичнопоцинковану мрежу ком 30 

  

143 

Вентил пропусни  ½″ уградња у челичнопоцинковану 

мрежу ком 50 

  

144 

Вентил пропусни од ½″ са капом уградња у ПП 

водоводну  мрежу ком 10 

  

145 Вентил пропусни  ½″ уградња у ПП водоводну мрежу ком 10   

146 Вентил кугласти са полугом 1/2" ком 100   

147 Сигурносни вентил за парни казан ком 5   

148 Потезач за водокотлић са рукохватом, дужине 1,5 м ком 150   

149 Шраф за лавабо пар 630   

150 Шраф за wц шољу са месинганом матицом пар 400   

151 Вирбла ½" метална кмплет са рукохватом ком 200   

152 Вирбла са точкићем вирбла вентила 1/2 са точкићем/ ком 150   

153 Туш ружа ПВЦ ком 200   

154 Звоно за водокотлић ком 300   

155 

Пловак за водокотлић /штелујући еквивалент типа 

Конимекс/ ком 50 

  

156 

Хромирана еластицна цев за водокотлић  1/2" - 3/8", 

просечна дужина 1 м ком 100 

  

157 

Хромирана еластицна цев за водокотлић  3/8" - 3/8", 

просечна дужина 0,8 м ком 595 

  

158 

Хромирана еластицна цев за  

водокотлић 1/2" - 1/2", просечна  

дужина 0,8 м ком 245 

  

159 Колено 1/2'' за ПП водовдне цеви (унутрашњи пречник) ком 50   

160 

Колено 3/4'' за ПП водоводне цеви (унутрашњи 

пречник) ком 50 

  

161 Колено 1" за ПП водоводне цеви/унутрашњи пречник/ ком 30   

162 Колено 1/2" за  поцинковану мрежу ком 100   

163 Колено 3/4" за  поцинковану мрежу ком 100   

164 Дупли нипл 1/2'' за поцинковану мрежу ком 150   

165 Дупли нипл 3/4'' за  поцинковану мрежу ком 50   

166 Дупли нипл 1" за  поцинковану мреж ком 50   

167 

Дупл нипл 1/2" за ПП водоводне цеви/унутрашњи 

пречник ком 50 

  

168 

Дупл нипл  3/4" за ПП водоводне цеви/унутрашњи 

пречник ком 30 

  

169 Испирна цев за WЦ шољу еластична  5/4"/l-1,5м/ ком 80   

170 Клизна спојница 3/4'' ком 40   

171 

Даска - седиште и поклопац за wц шољу од ПВЦ-а са 

пуним профилом ком 80 

  

172 Пуцвал за брисање руку кг 36   
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173 Перлатор /М22/ ком 300   

174 

ПВЦ канализационе цеви еквивалент "Пештан" 

Ø50мм./1000 м 100 

  

175 

ПВЦ канализационе цеви еквивалент "Пештан" 

Ø75мм./1000 м 100 

  

176 

ПВЦ канализационе цеви еквивалент "Пештан" 

Ø110мм./1000 м 50 

  

177 ПВЦ рачва 45° Ø50 ком 100   

178 ПВЦ рачва 45° Ø75 ком 50   

179 ПВЦ рачва 45° Ø110 ком 100   

180 ПВЦ лук 45° Ø50 ком 90   

181 ПВЦ лук 45° Ø75 ком 100   

182 ПВЦ лук 45° Ø110 ком 50   

183 

Решетка на одводном вентилу за туш каду/ димензија 

20х20  подна метална решетка/ ком 30 

  

184 Кудеља за водовод фина кг 30   

185 Челично поцинковане цеви за водовод 1/2'' ком 10   

186 Челично поцинковане цеви 1″ ком 5   

187 Гумица за вирблу и батерија  fi 16 1/10 ком 200   

188 Гумице 1/2 равне  ком 100   

189 Гумице 3/4 равне  ком 500   

190 Рукохват за батерију  /рукохват вирбле 1/2 ПВЦ/ ком 100   

191 Муф  1/2'' за ПП водовдне цеви /унутрашњи пречник/ ком 100   

192 Муф  3/4'' за ПП водовдне цеви /унутрашњи пречник/ ком 50   

193 Муф 1'' за ПП водовдне цеви /унутрашњи пречник/ ком 30   

194 Затварач (чеп)  ½″ /за поцинковане цеви/ ком 30   

195 Затварач (чеп)  3/4 /за поцинковане цеви/ ком 20   

196 Затварач (чеп)  1″/за поцинковане цево/ ком 10   

197 Т-комад за поцинковане цеви 1/2" ком 30   

198 

Т-комад за  ПП водоводне цеви 1/2" /унутрашњи 

пречник/ ком 30 

  

199 

Т-комад за ПП водоводне цеви 3/4" /унутрашњи 

пречник/ ком 20 

  

200 Тефлон трака ком 100   

201 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП водоводне 

цеви 1/2" на 1/2" ком 50 

  

202 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП водоводне 

цеви 1/2" на 3/4" ком 50 

  

203 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП водоводне 

цеви 3/4" на 3/4" ком 50 

  

204 

Вакум гума фи 100 са дрвеном дршком за одгушење 

сливника ком 50 

  

205 Гума подна  за wц шољу ком 30   
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206 Манжетне за wц шољу / манжетна 5/4 нови тип/ ком 100   

207 

Шелна за wц шољу за стезање манжетне/ жичани фи 

100-120/ ком 50 

  

208 Хромирана решетка за сифон ком 200   

209 Редукција поцинкована 1/2" на 3/4" ком 50   

210 

Ручица за једноручну туш батерију/ еквивалент за 

батерију типа Rosan KING/ ком 200 

  

211 Бакарна цев Ø 12x1 мм пластифицирана м 100   

212 Гумице за звоно ком 500   

213 Црево туш 200цм / гумено/ ком 300   

214 Пловак за водокотлић Крушик,четвртасти ком 180   

215 Гума за испирну цев WЦ шоље еквивалент Конимеx ком 100   

216 

Продужетак-наставак 1/2 за воду/продужетак 

1/2Х15ММ ком 60 

  

217 КИП прекидач, 16А ком 100   

218 Грејач за бојлер од 80 л  2000w/MK/ ком 15   

219 

Термостат за бојл.од 80 л/ термостат регулациони 

керамички/ ком 20 

  

220 

Испирно флексибилно нискомонтажно црево за WЦ 

шољу 6/4"/l-0,8/ ком 150 

  

221 

Вирбла вентила-горњи део са точком за пропусни 

вентил од 1/2" ком 200 

  

222 

Гумице за пребацивач за туш батерију/дихтунг гума 

1/2/ ком 500 

  

223 Флексибилно црево за судоперu 1/1 ком 135   

224 Цеви за воду 1/2" ПВЦ м 30   

225 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-3/8" 30цм дужине ком 751   

226 Цеви ПВЦ фи 50/1000 ком 20   

227 Цеви ПВЦ фи 75/1000 ком 40   

228 Славина бесконтактна /ножна две педале/ ком 5   

229 Славина бесконтактна /сензорска стојећа / ком 9   

230 Радијаторска редукција 5/4 на 1/2" десна ком 15   

231 Радијаторска редукција 5/4 на 1/2" лева ком 25   

232 Радијаторска редукција 5/4 на 3/8" десна ком 10   

233 Радијаторска редукција 5/4 на 3/8" лева ком 10   

234 

Славина за испуштање ваздуха на радијаторима - 

озрачна пипица 1/2" ком 50 

  

235 Сифон ПВЦ за WЦ чучавац ком 30   

236 Полуга и прекидач за водокотлић/типа Крушик/ ком 100   

237 

Гензла ПВЦ са манжетном/гибљива дужине ребраста 

1м/ ком 150 

  

238 

Гума за гентлу за WЦ шољу/ гумена гензла фи 110 

равна/ ком 50 
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239 Прекидач за водокотлић Крушик ком 100   

240 

Полуга за водокотлић/стандардна потезна полуга за 

највећи број пвц вм водокотлића/ ком 130 

  

241 Гума прелазна /fi70/50 sa LIV-PVC/ ком 20   

242 Гумица за једноручну батерију са ситом 3/4'' ком 100   

243 Сифонска гума фи 50 на фи 32 ком 40   

244 

Славина за испуштање ваздуха на радијаторима - 

озрачна пипица 3/8" ком 20 

  

245 Цев испирна гибљива ТЕXО L -1,5 са манжетном ком 80   

246 Гума прелазна фи 110/75 LIV-PVC/ ком 40   

247 

Једноручна зидна хромирана батерија за лавабо са 

покретним излив./l-200/ кран. екви. "Армал" ком 30 

  

248 

Једноручна зидна батерија за судоперу са продуженим 

покретним  излив. /l-300/ кран. екви. "Армал" ком 60 

  

249 

Једноручна стојећа хромирана батерија за лавабо са 

елас. веза. и екв."Росан" ком 150 

  

250 

Једноручна зидна фонтана од нерђајућег челика са 

ручним потисним вентилом за пијење воде са 

прикључком на водоводну мрежу дим. Не мањих од х-

171Р-425,5мм ком 5 

  

251 

Класицна хромирана зидна батерија за судопер   са 

продуженом равном лулом ком 50 

  

252 Једноручна хромирана туш батерија са изливном лулом  ком 150   

253 

WЦ шоља од фајанса  "а" класа тип "Балтик" - одвод 

изнад пода ком 15 

  

254 

WЦ шоља од фајанса  "а"  класа тип "Симплон" -одвод 

у под ком 15 

  

255 Водокотлић безшумни еквивалент типа "Геберит"/VM/ ком 165   

256 Водокотлић безшумни еквивалент типа "Крушик"/VM/ ком 100   

257 Завесе за купатила/180X200 ПВЦ/ ком 50   

258 Лавабо од фајанса И класа дим 50/40цм. ком 15   

259 Сифон од тврдог ПВЦ- а са хватацем масти за судоперу ком 187   

260 Сифон од тврдог ПВЦ-а за лавабо ком 55   

261 

Туш црево гибљиво дужине 1500мм - метално са 

ручком туша ком 500 

  

262 Ек-вентил 1/2'' на 1/2'' ком 180   

263 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 30цм дужине ком 185   

264 Бронакс црево за водокотлић 1/2"-1/2" 30цм дужине ком 190   

265 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 45цм дужине ком 155   

266 Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 60цм дужине ком 60   

267 Мешач за једноручну батерију фи 40 са ножицом ком 70   

268 Лавабо од фајанса И класа дим 58/48цм. ком 15   

269 Основна боја за дрво на уљаној бази 0,75 л ком 228   
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270 Основна боја за метал на уљаној бази 0,75 л ком 263   

271 Емајл лак за метал на уљаној бази црна 0,75 л ком 40   

272 Емајл лак за радијатор на уљаној бази 0,75 л ком 50   

273 Лак безбојни за чамце на уљаној бази 0,75 л ком 10   

274 Фасакрил на уљаној бази 25/1 кг ком 10   

275 Основна боја за метал на нитро бази 0,75 л ком 30   

276 Емајл лак за дрво на нитро бази плава 0,75 л ком 75   

277 Емајл лак за метал на нитро бази црна 0,75 л ком 157   

278 Емајл лак на уљаној бази 0,75 л ком 80   

279 Лак безбојни за чамце на нитро бази 0,75 л ком 20   

280 Разређивач на уљаној бази л 60   

281 Разређивач на нитро бази л 60   

282 Подлога за полудисперзију кг 50   

283 Полудисперзија 25/1 кг ком 50   

284 Фасакрил на воденој бази 25/1 кг ком 5   

285 

Боја за бетон на воденој бази  

0,75л ком 30 

  

286 Тонери  100 мл црвени ком 50   

287 Боја на уљаној бази - бела 0,75 л ком 4   

288 Креп трака ширине 30 мм ком 30   

289 Креп трака ширине 40 мм ком 15   

290 Креп трака ширине 50 мм ком 50   

291 Шмиргла гранулације 100/610 м 10   

292 Шмиргла гранулације 120/610 м 10   

293 ПВЦ Фолија ( 1 кг = 4 м2 ) кг 40   

294 Шмиргла 61цм/ 80 гранул. м 10   

295 

Шпахла са дрвеном дршком од нерђајућег челика 

метална 120 мм ком 15 

  

296 

Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег челика 

метална 30 мм ком 15 

  

297 

Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег челика 

метална 60 мм ком 10 

  

298 

Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег челика 

метална 80 мм ком 10 

  

299 Шпахла за гитовање 35 мм ком 6   

300 Четка флах  30 мм са дрвеном дршком ком 40   

301 Четка флах  60 мм са дрвеном дршком ком 20   

302 Четка флах  80 мм са дрвеном дршком ком 10   

303 Четка флах 100 мм са дрвеном дршком ком 20   

304 Четка радијаторска 5 цола са дрвеном дршком ком 15   

305 Четка радијаторска 8 цола са дрвеном дршком ком 15   

306 Четка угаона са шрафом/2 1/2/ ком 10   
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307 

Шајбна округла са коњском длаком 6 цола и 

пластичним оклопом ком 6 

  

308 Ваљак велики кончани са дршком   230 мм ком 38   

309 Ваљак велики мохер са дршком  230 мм ком 2   

310 Ваљак велики микрофибер са дршком    230 мм ком 5   

311 Ваљак мали кончани са дршком  100 мм ком 35   

312 Ваљак мали сунђерасти са дршком  100 мм ком 30   

313 Ваљак мали мохер са дршком  100 мм ком 15   

314 Ваљак мали микрофибер са дршком 100 мм ком 11   

315 Уложак ваљак велики кончани  230 мм ком 12   

316 Уложак за ваљак велики мохер   230 мм ком 27   

317 Уложак за ваљак велики микрофибер  230 мм ком 12   

318 Уложак за ваљак мали кончани  100 мм ком 35   

319 Уложак за ваљак мали мохер  100 мм ком 25   

320 Уложак за ваљак мали микрофибер  100 мм ком 19   

321 Телескоп 2 м/ са конусом/ ком 10   

322 Телескоп 3 м/ са конусом/ ком 6   

323 Миксер за мешање материјала ф  60 мм ком 3   

324 Миксер за мешање материјала ф 100 мм ком 3   

325 Челична четка ручна/челична четка жичана са пет реда/ ком 10   

326 Глетерица метална четвртаста 80мм ком 8   

327 

Глетерица метална четвртаста назубљена са једне 

стране ком 10 

  

328 

Типлови ПВЦ Фи 12 са шрафом/шраф  за дрво крстасти 

6х60/ ком 100 

  

329 

Типлови ПВЦ Фи 6 са шрафом/шраф за дрво крстасти 

3х40мм/ ком 200 

  

330 

Типлови ПВЦ Фи 8 са шрафом/шраф за дрво крстасти 

4х45мм/ ком 200 

  

331 

Типлови ПВЦ Фи 14 са шрафом/шраф за дрво крстасти 

6х70мм/ ком 20 

  

332 

Челична четка за бушилицу/челична лончаста прихват 

фи 6/ ком 2 

  

333 Гипс алабастер 2/1 кг ком 50   

334 Глет маса у папирном џаку 25/1 кг ком 30   

335 Гит за дрво и метал кг 10   

336 Гит уљани за дрво кг 10   

337 Гит акрилни за дрво кг 10   

338 Цемент гит за дрво и метал кг 10   

339 Цемент тип 500 (1/50 кг) ком 10   

340 Поп нитне/ал 3,9х12/ ком 1000   

341 

Грађевински лепак за плочице (1/25 кг)/за спољне 

радове/ ком 30 
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Ред 

Бр 

НАЗИВ АРТИКЛА 

 

Јед.  

Мере 

 

Kолич. 

Јед. Цена 

Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

342 

Ламинат, степен хабања 31, /ламинат 7 клик систем 

кл.31 храст/ м2 500 

  

343 Лајсне за ламинат угаоне м 100   

344 Гипс 1/1 кг 30   

345 Антирост л 30   

346 Гит силиконски безбојни 1/1 ком 70   

347 Пур пена/пена пур 750мл/ ком 10   

348 Монтажни гит еквивалент БИЗОН/монтасге гит 375 мл  ком 30   

349 Лепак за дрво 1/1 еквивалент Дрвофиx кг 15   

350 

Шрафови за столице / са навртком М6Х115 са имбус 

главом/ ком 100 

  

351 

Лепак универзални за гуму и пластику еквивалент 

Тигар 200 гр ком 20 

  

352 Одвијач спреј за шрафове WД 40 200мм ком 15   

353 Шраф плех јус 1.465 4,8х13 ком 100   

354 Шраф плех јус 1.465 4,8х16 ком 100   

355 Шраф плех јус 1.465 3,2х19 ком 100   

356 Шраф машински јус 1.103 м4х15 ком 100   

357 Шраф машински јус 1.103 м4х10 ком 100   

358 Шраф јус 1.515 3х16 /шраф за дрво крстасти/ ком 100   

359 Шраф јус 1.515 3х30 /шраф за дрво крстасти/ ком 100   

360 Шраф јус 1.515 5х20 /шраф за дрво крстасти/ ком 100   

361 Фолија - подлога за испод ламината м2 30   

362 

Шраф плех фи 2,9мм, дужине 13мм/шрафови плех са 

упуштеном главом/ ком 200 

  

363 

Противклизна трака са абразивним честицама светлећа 

у мраку С-50мм Л-18,30м боја светлећа у мраку ком 90 

  

364 

Силикон у туби /силикон универзални транспарентни/ 

0,280 ком 20 

  

365 

Пресвлака за сто за пеглу /1250ммх500, отпоран 

спољни материјал од чистог памука/ ком 6 

  

366 Тефлон за ручне пегле веронезе пицоло  ком 10   

367 Машинске игле за индустријску машину НМ 90/14 ком 100   

368 Машинске игле за индустријску машину НМ 120/19 ком 50   

369 Паралице за конац /мала паралица 8 цм/ ком 10   

370 Машински конац бели, 14,5 теx X 3 (Нм 70/3), 1000м ком 80   

371 Машински конац у боји, 14,5 теx X 3 (Нм 70/3),1000м ком 80   

372 Обућарски конац бели, 20/3Нм, 1000м ком 10   

373 Дугмад за беле мантиле, 1,5 цм ком 500   

374 Сатен трака (Атлас трака) /66ммх50м/ м 200   

375 Машинско уље за шиваћу машину, 200 мл л 1   

376 

Микроутикач за кабл /микроутикач -6П4Ц кримптна 

монтажа за кабл РЈ11/ ком 700 
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Без ПДВ-а 

УКУПНО 

Без ПДВ-а 

377 

Кабл прикљ. за телефон /кабл телефонски флат 4 

лицнасте жице - котури 100м , црни и бели/ м 300 

  

378 

Кабл спирални за телефон /кабл телефонски спирални 

за слушалице 4П4Ц/4П4Ц дуж. 3 м/ ком 100 

  

379 Телефонски кабл 2x0.6мм м 600   

380 

Држач плоча за лемљење са лупом / држач за плоче са 

лупом трећа рука, потпуно подесив: зглобови и шина за 

лупу. Лупа увечање 46 мм. Држач две крокодил 

хватаљк. Стабилна конструкција/ ком 3 

  

381 

Утичница назидна / Утичница Телефонска назидна 2 х 

6П4Ц, ожичена са 2 локала ком 80 

  

382 Утичница узидна ком 100   

383 Микроутикач 4/4 ком 2000   

384 Спреј за хлађење ком 3   

385 Контакт спреј (не WD) ком 20   

386 Обујмице за каблове ком 1000   

387 Флексибилно црево за усисивач ИНОX 814 ком 10   

388 

Најлонски филтер за усисивач /полиестерски филтер за 

усисивач 20х14 цм ком 7 

  

389 

Прстен филтера за усисивач прстенасти филтер за 

усисиваче типа ровента, бош/ ком 7 

  

390 Филтер за усисивач ИНОX 814 ком 7   

391 Ламинат, степен хабања 33, боја по избору наручиоца м² 20   

392 Точак за контејнер стабилни фи 200 ком 100   

393 Точак за контејнер окретни фи 200 ком 80   

394 

Завесе ПВЦ за каду 240x200цм (по избору 

бела,плава,шарена) ком 500 

  

Продајна цена без  ПДВ-а   

Износ ПДВ (обрачунат на основицу)   

Продајна цена са ПДВ-ом:  

 УКУПНА ПРОДАЈНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:   

 

Напомена: Ослобођен ПДВ на основу_______________________________________________ 

м.п.              

                                                    Директор        
                         

                                                         __________________________ 

Упутство како да се попуни структура цене:  

o Унети јединичне цене дате као у понуди 

o У рубрици износ унети помножене јединичне цене са количинама 

o У рубрици Продајна цена без ПДВ-а унети укупан износ (износ који је дат и у понуди) 

o У рубрици Износ ПДВ-а уписати укупан износ пореза који се обрачунава 

o У рубрици Продајна цена са ПДВ-ом унети износ продајне цене увећане за ПДВ 
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o У рубрици Износ зависних трошкова набавке унети укупан износ трошкова који су урачунати у 

продајну цену без ПДВ-а (трошкови транспорта, складиштења и сл.) 

o Попунити све тражене позиције 

o Образац оверити и потписати 
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   Образац: П 

 

СПИСАК НАРУЧИЛАЦА КОЈИМА ЈЕ  ИСПОРУЧИВАН МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ  У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ 2010, 2011 и  2012. година 

 

Ред 

број 

 

 (Број уговора или 

фактуре и датум 

закључења) 

 

РЕФЕРЕНТНИ 

НАРУЧИЛАЦ 

Вредност уговора без ПДВ-а 

 

2010 год 2011. год 2012. год 

 

1. 

  

 

   

 

2. 

  

 

   

 

3. 

  

 

   

 

4. 

  

 

   

 

5. 

  

 

   

 

6. 

  

 

   

 

7. 

  

 

   

 

8. 

  

 

   

 

9. 

  

 

   

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 

 

 

Услов: да има остварен промет од продаје производа који су предмет набавке (материјала за одржавање 

објеката и опреме) у претходне три године (2010. 2011. и 2012.) у укупном износу од минимум 

30.000.000,00 динара, збирно за све три године. 

НАПОМЕНА:  подаци наведени у овом обрасцу доказују се  достављањем оригиналних потврда 

издатих од стране наручилаца, наведених у табели, које треба да буду потписане и оверене печатом 

наведених купаца.   

Образац копирати у случају када понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) 

 

ПОТПИС 

_________________________________________ 
(лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а) 

 

ДАТУМ ______________________ 

 

м.п. 
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Прилог уз образац: П 

Назив купца: ____________________________________________ 

Седиште купца: _________________________________________ 

Адреса седишта купца: ___________________________________ 

Дел.број: _____________________ 

Место: ___________________ 

Датум: ___________________ 

 

ПОТВРДА 

 

Потврђујемо под пуном кривичном, моралном  и материјалном одговорношћу да је: 

_________________________________________________________________________ 

из ___________________________________ испручила/о МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ и да је вредност набавке износила за: 

 

2010 годину __________________________ динара (без ПДВ-а) 

2011 годину __________________________ динара (без ПДВ-а) 

2012 годину __________________________ динара (без ПДВ-а) 

 

у укупном износу од ________________________________ динара (без ПДВ-а) 

 

 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа именованог у отвореном поступку јавне набавке под ознаком  Д-18/13 

у Установи студентски центар "Београд" и у друге се сврхе не може користити. 

 

 

У_____________________ 

Дана: _________________ 

   РЕФЕРЕНТНИ КУПАЦ 

 

__________________________ 

   (потпис овлашћеног лица) 

           МП 

 

 

 
НАПОМЕНА: у случају потребе , потврду копирати. 
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Образац: Т 

 

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА 

 

 

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујемо да:   

 

________________________________________________________________ 

 ( уписати назив понуђача ) 

 

Располаже са следећим техничким капацитетима: 

 

I          ТРАНСПОРТНА ВОЗИЛА:    минимум 2 транспортна возила 

 

            _______________________________________________________  
        (уписати расположива транспортна возила и регистарске таблице возила) 

 

__________________________________________________________________ 

        (уписати расположива транспортна возила и регистарске таблице возила) 

 

 

II          ПОСЛОВНИ И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР:    

 
             _________________________________________________________ 

        (уписати расположив  пословни простор, површину и адресу) 

 

             _________________________________________________________ 

        (уписати расположива магацински простор, површину  и адресу) 

 

Приложити доказе 

 

 

ПОТПИС 

_________________________________________ 
(лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а) 

 

ДАТУМ ______________________ 

 

М.П. 
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Образац: 7 

 

 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА 

 

 

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујемо да:  

________________________________________________________________ 

 

 

Располаже са следећом кадровском структуром: 

 
 

-   запослени:                

 

1.  ________________________________      2.  ___________________________________                           

(уписати име и презиме)                                            (уписати име и презиме) 

3.  ________________________________      4.  ___________________________________                           

(уписати име и презиме)                                            (уписати име и презиме) 

5.  ________________________________      6.  ___________________________________                           

(уписати име и презиме)                                            (уписати име и презиме) 

7.  ________________________________     8.  ___________________________________                           

(уписати име и презиме)                                            (уписати име и презиме) 

 

 

УСЛОВ: минимум 6 (шест) стално запослених радника.  

 

Као доказ приложити за све наведене запослене образац М3-А (трећа страна образца М1 за 

запослене пре 01.10.2010.године) или образац М јединствени за запослене после 01.10.2010.године 

 

 

Потпис _________________________________________ 
(лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а) 

 

Датум _______________________ 

 

 

М.П. 
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Образац: 8 

 

 

ПОДАЦИ О РУКОВОДИОЦУ ПРЕДМЕТНОГ ПОСЛА - CV   

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да  је _________________________ 

(име и презиме руководица предметног посла) запослен у ______________________________________ на 

радном месту__________________________, руководилац посла који je предмет ове јавне набавке. 

  

У наставку достављамо податке o именованом.  

 

Контакт телефон: __________________________ 

 

Мобилни тел.: _____________________  факс:____________________ 

 

Е-маил:_____________________________ 

 

Образовање:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Стручни испит: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Радно искуство: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Потпис _________________________________________ 
(лице овлашћено за заступање уписано у регистар АПР-а) 

 

       

 

Датум _______________________ 

 

 

МП 

 

 

 



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка добара: Д-18/13 

 

 

 

Страна 86 од 106 

 

Образац: 9 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У УЗОРКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 24, 31, 33, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 

105, 108, 116, 117, 124, 125, 133, 136, 147, 149, 150, 155, 157, 213, 225, 228, 229, 248, 249, 250, 251, 252, 

350, 363, 387, 390, 392, 393) 

 

 

 

Овим потврђујемо да је дана_________.године, ________________________________представник  
                                                                                                                    (име и презиме) 

Понуђача________________________________________ број овлашћења ______од _____________.године  

извршио увиду у узорке материјала за одржавање објеката и опреме (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 

24, 31, 33, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 124, 125, 133, 

136, 147, 149, 150, 155, 157, 213, 225, 228, 229, 248, 249, 250, 251, 252, 350, 363, 387, 390, 392, 393) 

 

 

 

 

Датум _____________.године 

 

 

                                                                                          ПРЕДСТАВНИК  НАРУЧИОЦА 

 

                                                                                             ______________________________ 

                                                                                м.п                 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  Оригинални примерак ове потврде понуђач је обавезан да достави у понуди.Без 

достављене потврде, понуда ће се сматрати неисправном и неће бити даље разматрана. 
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Напомена: Модел уговора потписати и оверити. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Уговор о набавци: ________________________________________________________ 

 

Закључен између уговорених страна: 

 

1) УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ 

Ул.Светозара Марковића бр.56 Београд 

Матични број: 7038011 

ПИБ: 100224138 

Жиро рачун: 840-630667-15 и 840-630661-33 

Које заступа директор Милован Петровић (у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

2) _______________________________из ________________ 

Ул.____________________________ бр. _______________ 

Матични број: _________________ 

ПИБ: _________________________ 

Текући рачун: _________________ 

Које заступа директор ______________________________ 

2а) _______________________________из ________________ 

Ул.____________________________ бр. _______________ 

Матични број: _________________ 

ПИБ: _________________________ 

Текући рачун: _________________ 

Које заступа директор ______________________________ 

2б) _______________________________из ________________ 

Ул.____________________________ бр. _______________ 

Матични број: _________________ 

ПИБ: _________________________ 

Текући рачун: _________________ 

Које заступа директор ______________________________ 

(у даљем тексту: Добављач) 
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Позиције 2а) и 2б) попуњавају чланови групе понуђача у случају заједничке понуде, односно подизвођач 

уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају су обавезни и да назначе свој статус. Подаци 

за носиоца посла се уносе у позицији 2. 

Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац на основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012 – у даљем тексту ЗЈН) спровео ______ поступак, јавне набавке _______, број набавке 

______ за потребе Установе Студентски центар „Београд“ – Београд, ул.Светозара Марковића 

бр.56. 

- Да је Добављач дана ________ поднео понуду деловодни број ________ од _______________ 

године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем 

___________ од _______________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра 

саставним делом овог уговора (прилог1) Саставни део уговора је и _____________ (Прилог2). 

- Да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора деловодни број 

_______ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за 

испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 
Уговорене стране поводом јавне набавке добара: Материјал за одржавање објеката и опреме  купца у 

свему у складу са понудом Продавца број ________ од _____________и конкурсном документацијом  

јавне набавке под ознаком  Д-18/13, овим уговором регулишу међусобне односе везане за предметну 

јавну набавку 

 

Члан 2. 

Продавац се обавезује да на доставна места купца испоручује: Материјал за одржавање објеката и опреме  

у свему у складу са понудом број________ од _____________и конкурсном документацијом јавне набавке 

Д-18/13 који су дати у прилогу овог уговора и чине његов саставни део и то: 

 

Редни 

број 

 

ОПИС 

 

 

 

Јед. 

мере 

 

 

Произвођач Потребне 

количине  

 

 

Јед.цена 

1 Брава  6.5 цм за дрвена врата  ком  2200  

2 Брава 8 цм за дрвена врата ком  500  

3 

Брава за осцилујућа врата 125  /сплитер 

шарка/ ком 

 

10 

 

4 Брава за метална врата  4 цм ком  800  

5 Брава за метална врата  2.5 цм ком  180  

6 

Брава са цилиндаром и точкићем за 

закључавање /брава за дрвена врата 6,5 са 

цилиндром са точкићем ком 

 

60 
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Редни 

број 

 

ОПИС 

 

 

 

Јед. 

мере 

 

 

Произвођач Потребне 

количине  

 

 

Јед.цена 

7 

Цилиндар за браву са обостраним 

закључавањем /симетричан 30,5+30,5/ ком 

 

100 

 

8 

Цилиндар за браву са точкићем за 

закључавање /30+35 / ком 

 

119 

 

9 

Цилиндар за браву кодирани Бане Секулић 

са 5 кључева /30+35 месинг/ kom 

 

1145 

 

10 

Необрађени кључ за цилиндар Елзет / 

кључ за цилиндар типа Елзет ез10/ ком 

 

400 

 

11 

Необрађени кључ за цилиндар Силка 

/Кључ за цилиндар округли произвођача 

силка или екв./ ком 

 

300 

 

12 

Необрађени кључ за цилиндар Титан /кључ 

за цилидар титан сат 1/ ком 

 

200 

 

13 Аутомат за затварање врата величина 2 ком  10  

14 Аутомат за затварање врата величина 3 ком  50  

15 Аутомат за затварање врата величина 5 ком  20  

16 

Подни аутомат за стаклена врата 

/хидр.подни механизам, носивости 700-

1200мм  ширине врата и висине 

2200мм,оптерећење 140 кг, угао отварања 

до 120c/ ком 

 

40 

 

17 

Поклопац за  подни аутомат за стаклена 

врата ком 

 

10 

 

18 

Штитник (шилд) са кваком /квака метална 

са штитом  за цилиндар елоксирани/ компл 

 

587 

 

19 

Брава за обичан кључ 6.5 цм за дрвена 

врата kom 

 

178 

 

20 Брава за обичан кључ 8 цм за дрвена врата kom  80  

21 Брава за метална врата са буренцетом 4 цм kom  66  

22 

Брава за метална врата са буренцетом 2.5 

цм kom 

 

71 

 

23 

Шарка са навојем  за дрвена врата/увртна 

шарка/ ком 

 

200 

 

24 Клап равна шарка ком  850  

25 Клап коленаста шарка ком  200  

26 Клап полуколенаста шарка ком  200  

27 Квака за дрвена врата  метална елоксирана kom  80  

28 

Штитник (шилд) за кључ метални 

елоксирани kom 

 

60 
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Редни 

број 

 

ОПИС 

 

 

 

Јед. 

мере 

 

 

Произвођач Потребне 

количине  

 

 

Јед.цена 

29 Штитник за цилиндар метални елоксирани kom  20  

30 

Цилиндар асиметрични 9см/ цилиндар 

асиметрије 40+50/ ком 

 

25 

 

31 

Бравица за фиоку и  ормарић стелујућа 

прикивајућа  ком 

 

309 

 

32 

Бравица за  ормарић  метални 

цилиндрицна ком 

 

100 

 

33 Ручица за ормане и фиоке  ком  1085  

34 

Ручке за ормаре и фиоке  луцна хромирана 

са размаком од 128мм  ком 

 

45 

 

35 Ексер 2.5 цм кг  5  

36 Ексер 4 цм кг  10  

37 Ексер 6 цм кг  15  

38 Ексер 8 цм кг  20  

39 Поп нитна3x16/алуминијумска/ ком  100  

40 Поп нитна 3x20 /алуминијумска/ ком  100  

41 Поп нитна 4x16 /алуминијумска/ ком  100  

42 Поп нитна 4x20 /алуминијумска/ ком  100  

43 

Вијак за дрво 4x 16 мм/крстасти вијци за 

дрво jus 1.515/ ком 

 

150 

 

44 

Вијак за дрво 4x 25 мм/крстасти вијци за 

дрво јус 1.515/ ком 

 

100 

 

45 

Вијак за дрво 4x 40 мм/крстасти вијци за 

дрво јус 1.515/ ком 

 

100 

 

46 

Вијак за дрво 4x 60 мм/крстасти вијци за 

дрво јус 1.515/ ком 

 

50 

 

47 Жица силиконска 2,5мм/Si/F/ м  70  

48 Тинол жица фи 1мм, 60% Сн кг  4  

49 Телефонска жица TK33-U 3x4x0,8 м  200  

50 Спирална бургија за метал 3 мм ком  45  

51 Спирална бургија за метал 4 мм ком  45  

52 Спирална бургија за метал 5 мм ком  45  

53 Спирална бургија за метал 6 мм ком  30  

54 Спирална бургија за метал 8 мм ком  20  

55 Спирална бургија за метал 10 мм ком  14  

56 Спирална бургија за метал 12 мм ком  14  

57 Спирална бургија за метал 14 мм ком  14  
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Редни 

број 

 

ОПИС 

 

 

 

Јед. 

мере 

 

 

Произвођач Потребне 

количине  

 

 

Јед.цена 

58 

Видија бургија за отварање отвора у 

дрвету за бравице и шарке 22 мм ком 

 

10 

 

59 

Видија бургија за отварање отвора у 

дрвету за бравице и шарке 24 мм ком 

 

10 

 

60 

Видија бургија за отварање отвора у 

дрвету за бравице и шарке 35 мм ком 

 

10 

 

61 

Видија бургија за бетон фи 6 мм за Макита 

бушилице ком 

 

30 

 

62 

Видија бургија за бетон фи 8 мм за Макита 

бушилице ком 

 

25 

 

63 

Видија бургија за бетон фи 10 мм за 

Макита бушилице ком 

 

14 

 

64 

Видија бургија за бетон фи 12 мм за 

Макита бушилице ком 

 

14 

 

65 

Електрода за варење угљеничних рђајућих 

метала 2.5 мм кг 

 

25 

 

66 

Електрода за варење угљеничних не 

рђајућих метала 2.5 мм кг 

 

10 

 

67 Брусна плоча 115 x 6 мм ком  15  

68 Брусна плоча 125 x 6 мм ком  15  

69 Брусна плоча 180 x 6 мм ком  15  

70 Брусна плоча 230x6мм ком  15  

71 Резна плоча 115 x 3 мм ком  15  

72 Резна плоча 125 x 3 мм ком  15  

73 Резна плоча 180 x 3 мм ком  15  

74 Резна плоча 230 x 3 мм ком  15  

75 Бонсек платно ком  50  

76 

Сечиво за убодну тестеру/лист тестере 

стандардни крстасти прихват/ ком 

 

20 

 

77 

Лист убодне тестере/стандардни лист за 

убодни тестер за дрво/ ком 

 

20 

 

78 

Флуо цев Т16 14W/830, Г5, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

750 

 

79 

Флуо цев Т16 28W/830, Г5, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

1350 

 

80 

Флуо цев Т26 18W/830, Г13, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

2600 

 

81 

Флуо цев Т26 30W/830, Г13, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

100 
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Редни 

број 

ОПИС 

 

Јед. 

Мере 

 

Произвођач 

Потребне 

количине 

 

Јед.цена 

82 

Флуо цев Т26 36W/830, Г13, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

2210 

 

83 

Сијалица, инкадесцентна, бистра, А60, 

Е27, 100W, еквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс. ком 

 

400 

 

84 

Флуо цев Т16 13W/827, Г5, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

150 

 

85 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-

ДД, 16W/835, еквивалент квалитета Осрам, 

Пхилипс  ком 

 

319 

 

86 

Компакт флуо цев,квадратно увијена,ТЦ-

ДД, 28W//835, еквивалент квалитета 

Осрам, Пхилипс ком 

 

248 

 

87 

Флуо цев Т26 30W/930, Г13, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

60 

 

88 

Флуо цев Т26 58W/830, Г13, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

15 

 

89 

Пригушница, класична, слим, за фц 18W, 

230ВАЦ. ком 

 

40 

 

90 

Пригушница, класична, слим, за фц 36W, 

230ВАЦ. ком 

 

40 

 

91 

Пригушница, класична за фц 18W, 

230ВАЦ. ком 

 

312 

 

92 

Пригушница, класична за флуо цев 36W, 

230ВАЦ ком 

 

507 

 

93 

Стартери за флуо цеви 4-65W, еквивалент 

квалитета Осрам,Пхилипс. ком 

 

500 

 

94 

Сијалица, мет. хал. ,/MHN-TD 70W/842 

RX7s/ ком 

 

6 

 

95 

Кип прекидац са порцеланским телом са 

индикацијом ком 

 

352 

 

96 

Шуко ИИ, уградна прикључница , 

једнострука, керамика. ком 

 

300 

 

97 Уложак топљивог осигурача 35А, ДИИИ. ком  690  

98 Уложак топљивог осигурача 25А, ДИИ. ком  200  

99 

Прекидач, уградни, једнополни,  

еквивалент Металка-Мајур, Нопал. ком 

 

500 

 

100 

Сијалица високог притиска, живина, 

елипсоидна, HPL-N, 125W, Е27, 

еквивалент квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

10 

 

101 

Сијалица високог притиска, живина, 

елипсоидна, HPL-N, 80W, Е27, еквивалент 

квалитета Осрам, Пхилипс. ком 

 

10 
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Редни 

број 

 

ОПИС 

 

Јед. 

Мере 

 

Произвођач Потребне 

количине 

 

Јед.цена 

102 

Сигурносна сетиљка., 220В, 50Хз, 8W, 3h./ 

230V,50Hz,NI-CD 6v 2 aH 30 LED диоде/ ком 

 

20 

 

103 

Утичница, шуко III, надградна, 

једнострука ком 

 

10 

 

104 Сијалица мињонка 40W/E-14 220V/ ком  100  

105 

Грејач за роштиљ 1,5 кw/за роштиљ IGO 

KIPER M14/ ком 

 

155 

 

106 Грејач за казан 5/4  3 кw/2х1,5 kw  1-35цм / ком  30  

107 

Грејач за пећницу -рерну 2,5 кw 230V/на 

буксне -за индустријску пећницу  типа 

IGO/ ком 

 

20 

 

108 Термостат за шпорет са предпрекидачем ком  85  

109 Термостат за фритезу до 223 °Ц ком  10  

110 

Прекидач за фритезу, кипер, 

роштиљ/прекидач 16 А/ ком 

 

10 

 

111 

Кабл са пипалицом/ кабал 50 цм са тестер 

пипалицом ФЦА06/ПА/ ком 

 

12 

 

112 

Каналица, пластична, димензија 

25x25мм/2м са поклопцем. Без халогена kom 

 

465 

 

113 

Каналица, пластична, димензија 

30x16мм/2м са поклопцем. Без халогена kom 

 

50 

 

114 

Каналица, пластична, димензија 

40x25мм/2м са поклопцем. Без халогена kom 

 

195 

 

115 

Каналица, пластична, димензија 

40x40мм/2м са поклопцем. Без халогена kom 

 

50 

 

116 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, 

ИП54,надградна, округла са прозирном 

капом. kom 

 

230 

 

117 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, 

ИП54,надградна, округла са прозирном 

капом. kom 

 

200 

 

118 

Флуо светиљка 2x36W, уградна, сјајни 

растер. kom 

 

5 

 

119 

Флуо светиљка 4x18W, уградна, сјајни 

растер. kom 

 

3 

 

120 

Флуо светиљка 1x18W, са капом, 

ИП65.водонепропусна kom 

 

5 

 

121 

Флуо светиљка 1x36W, са капом, ИП65 

водонепропусна kom 

 

5 

 

122 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 16W, надградна, 

четвртаста са прозирном капом. kom 

 

30 
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количине 

 

Јед.цена 

123 

Флуо светиљка са ТЦ ДД 28W, надградна, 

четвртаста, са прозирном капом. kom 

 

50 

 

124 Рингла плоча за решо фи 80 с kom  400  

125 Рингла за решо  фи 180 е kom  61  

126 Рингла за решо  фи 145 е kom  32  

127 

Славина са холендер прикљуцком 1/2"на 

3/4" ком 

 

80 

 

128 

Кугласта славина са холендер 

прикљуцком1/2"на 3/4" ком 

 

80 

 

129 Холендер пластични 3/8" на 3/8" ком  120  

130 Холендер пластични 1/2" на 1/2" ком  11  

131 Испусна славина за казан 3/8″ ком  12  

132 Сицеви за батерију /сиц 1/2/ ком  150  

133 

Мешач за једноручну батерију /керамички 

мешач фи 35 са ножицом/ ком 

 

1478 

 

134 

Пребацивач за туш батерију- еквивалент 

Росан ком 

 

100 

 

135 Ребрасти сифон од  ПВЦ-а  за лавабо ком  600  

136 Ек-вентил 1/2'' на 3/8'' ком  580  

137 

Вентил 1" са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 

 

20 

 

138 

 

Вентил 5/4″са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 

 

20 

 

139 

Вентил 6/4″ са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 

 

20 

 

140 

Вентил 2″ са точкићем за уградњу у 

челичнопоцинковане цеви ком 

 

2 

 

141 

Вентил 1" са точкићем за уградњу у ПП 

водоводне цеви ком 

 

20 

 

142 

Вентил пропусни од 1/2" са капом уградња 

у челичнопоцинковану мрежу ком 

 

30 

 

143 

Вентил пропусни  ½″ уградња у 

челичнопоцинковану мрежу ком 

 

50 

 

144 

Вентил пропусни од ½″ са капом уградња 

у ПП водоводну  мрежу ком 

 

10 

 

145 

Вентил пропусни  ½″ уградња у ПП 

водоводну мрежу ком 

 

10 

 

146 Вентил кугласти са полугом 1/2" ком  100  

147 Сигурносни вентил за парни казан ком  5  
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148 

Потезач за водокотлић са рукохватом, 

дужине 1,5 м ком 

 

150 

 

149 Шраф за лавабо пар  630  

150 Шраф за wц шољу са месинганом матицом пар  400  

151 Вирбла ½" метална кмплет са рукохватом ком  200  

152 

Вирбла са точкићем вирбла вентила 1/2 са 

точкићем/ ком 

 

150 

 

153 Туш ружа ПВЦ ком  200  

154 Звоно за водокотлић ком  300  

155 

Пловак за водокотлић /штелујући типа 

еквивалент Конимекс/ ком 

 

50 

 

156 

Хромирана еластицна цев за водокотлиц  

1/2" - 3/8", просечна дужина 1 м ком 

 

100 

 

157 

Хромирана еластицна цев за водокотлиц  

3/8" - 3/8", просечна дужина 0,8 м ком 

 

595 

 

158 

Хромирана еластицна цев за водокотлиц 

1/2" - 1/2", просечна  

дужина 0,8 м ком 

 

245 

 

159 

Колено 1/2'' за ПП водовдне цеви 

(унутрашњи пречник) ком 

 

50 

 

160 

Колено 3/4'' за ПП водоводне цеви 

(унутрашњи пречник) ком 

 

50 

 

161 

Колено 1" за ПП водоводне 

цеви/унутрашњи пречник/ ком 

 

30 

 

162 Колено 1/2" за  поцинковану мрежу ком  100  

163 Колено 3/4" за  поцинковану мрежу ком  100  

164 Дупли нипл 1/2'' за поцинковану мрежу ком  150  

165 Дупли нипл 3/4'' за  поцинковану мрежу ком  50  

166 Дупли нипл 1" за  поцинковану мреж ком  50  

167 

Дупл нипл 1/2" за ПП водоводне 

цеви/унутрашњи пречник ком 

 

50 

 

168 

Дупл нипл  3/4" за ПП водоводне 

цеви/унутрашњи пречник ком 

 

30 

 

169 

Испирна цев за WЦ шољу еластична  

5/4"/l-1,5м/ ком 

 

80 

 

170 Клизна спојница 3/4'' ком  40  

171 

Даска - седиште и поклопац за wц шољу од 

ПВЦ-а са пуним профилом ком 

 

80 

 

172 Пуцвал за брисање руку кг  36  

173 Перлатор /М22/ ком  300  
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174 

ПВЦ канализационе цеви еквивалент 

"Пештан" Ø50мм./1000 м 

 

100 

 

175 

ПВЦ канализационе цеви еквивалент 

"Пештан" Ø75мм./1000 м 

 

100 

 

176 

ПВЦ канализационе цеви еквивалент 

"Пештан" Ø110мм./1000 м 

 

50 

 

177 ПВЦ рачва 45° Ø50 ком  100  

178 ПВЦ рачва 45° Ø75 ком  50  

179 ПВЦ рачва 45° Ø110 ком  100  

180 ПВЦ лук 45° Ø50 ком  90  

181 ПВЦ лук 45° Ø75 ком  100  

182 ПВЦ лук 45° Ø110 ком  50  

183 

Решетка на одводном вентилу за туш каду/ 

димензија 20х20  подна метална решетка/ ком 

 

30 

 

184 Кудеља за водовод фина кг  30  

185 Челично поцинковане цеви за водовод 1/2'' ком  10  

186 Челично поцинковане цеви 1″ ком  5  

187 Гумица за вирблу и батерија  fi 16 1/10 ком  200  

188 Гумице 1/2 равне  ком  100  

189 Гумице 3/4 равне  ком  500  

190 

Рукохват за батерију  /рукохват вирбле 1/2 

ПВЦ/ ком 

 

100 

 

191 

Муф  1/2'' за ПП водовдне цеви 

/унутрашњи пречник/ ком 

 

100 

 

192 

Муф  3/4'' за ПП водовдне цеви 

/унутрашњи пречник/ ком 

 

50 

 

193 

Муф 1'' за ПП водовдне цеви /унутрашњи 

пречник/ ком 

 

30 

 

194 Затварач (чеп)  ½″ /за поцинковане цеви/ ком  30  

195 Затварач (чеп)  3/4 /за поцинковане цеви/ ком  20  

196 Затварач (чеп)  1″/за поцинковане цево/ ком  10  

197 Т-комад за поцинковане цеви 1/2" ком  30  

198 

Т-комад за  ПП водоводне цеви 1/2" 

/унутрашњи пречник/ ком 

 

30 

 

199 

Т-комад за ПП водоводне цеви 3/4" 

/унутрашњи пречник/ ком 

 

20 

 

200 Тефлон трака ком  100  

201 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП 

водоводне цеви 1/2" на 1/2" ком 

 

50 
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202 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП 

водоводне цеви 1/2" на 3/4" ком 

 

50 

 

203 

Прелазни комад са поцинкованих на ПП 

водоводне цеви 3/4" на 3/4" ком 

 

50 

 

204 

Вакум гума фи 100 са дрвеном дршком за 

одгушење сливника ком 

 

50 

 

205 Гума подна  за wц шољу ком  30  

206 

Манжетне за wц шољу / манжетна 5/4 нови 

тип/ ком 

 

100 

 

207 

Шелна за wц шољу за стезање манжетне/ 

жичани фи 100-120/ ком 

 

50 

 

208 Хромирана решетка за сифон ком  200  

209 Редукција поцинкована 1/2" на 3/4" ком  50  

210 

Ручица за једноручну туш батерију/ 

еквивалент за батерију типа Rosan KING/ ком 

 

200 

 

211 Бакарна цев Ø 12x1 мм пластифицирана м  100  

212 Гумице за звоно ком  500  

213 Црево туш 200цм / гумено/ ком  300  

214 Пловак за водокотлић Крушик,четвртасти ком  180  

215 

Гума за испирну цев WЦ шоље еквивалент 

Конимеx ком 

 

100 

 

216 

Продужетак-наставак 1/2 за 

воду/продужетак 1/2Х15ММ ком 

 

60 

 

217 КИП прекидач, 16А ком  100  

218 Грејач за бојлер од 80 л  2000w/MK/ ком  15  

219 

Термостат за бојл.од 80 л/ термостат 

регулациони керамички/ ком 

 

20 

 

220 

Испирно флексибилно нискомонтажно 

црево за WЦ шољу 6/4"/l-0,8/ ком 

 

150 

 

221 

Вирбла вентила-горњи део са точком за 

пропусни вентил од 1/2" ком 

 

200 

 

222 

Гумице за пребацивач за туш 

батерију/дихтунг гума 1/2/ ком 

 

500 

 

223 Флексибилно црево за судоперu 1/1 ком  135  

224 Цеви за воду 1/2" ПВЦ м  30  

225 

Бронакс црево за водокотлић 3/8"-3/8" 

30цм дужине ком 

 

751 

 

226 Цеви ПВЦ фи 50/1000 ком  20  

227 Цеви ПВЦ фи 75/1000 ком  40  

228 Славина бесконтактна /ножна две педале/ ком  5  
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229 Славина бесконтактна /сензорска стојећа / ком  9  

230 Радијаторска редукција 5/4 на 1/2" десна ком  15  

231 Радијаторска редукција 5/4 на 1/2" лева ком  25  

232 Радијаторска редукција 5/4 на 3/8" десна ком  10  

233 Радијаторска редукција 5/4 на 3/8" лева ком  10  

234 

Славина за испуштање ваздуха на 

радијаторима - озрачна пипица 1/2" ком 

 

50 

 

235 Сифон ПВЦ за WЦ чучавац ком  30  

236 

Полуга и прекидач за водокотлић/типа 

Крушик/ ком 

 

100 

 

237 

Гензла ПВЦ са манжетном/гибљива 

дужине ребраста 1м/ ком 

 

150 

 

238 

Гума за гентлу за WЦ шољу/ гумена гензла 

фи 110 равна/ ком 

 

50 

 

239 Прекидач за водокотлић Крушик ком  100  

240 

Полуга за водокотлић/стандардна потезна 

полуга за највећи број пвц вм водокотлића/ ком 

 

130 

 

241 Гума прелазна /fi70/50 sa LIV-PVC/ ком  20  

242 

Гумица за једноручну батерију са ситом 

3/4'' ком 

 

100 

 

243 Сифонска гума фи 50 на фи 32 ком  40  

244 

Славина за испуштање ваздуха на 

радијаторима - озрачна пипица 3/8" ком 

 

20 

 

245 

Цев испирна гибљива ТЕXО L -1,5 са 

манжетном ком 

 

80 

 

246 Гума прелазна фи 110/75 LIV-PVC/ ком  40  

247 

Једноручна зидна хромирана батерија за 

лавабо са покретним излив./l-200/ кран. 

екви. "Армал" ком 

 

30 

 

248 

Једноручна зидна батерија за судоперу са 

продуженим покретним  излив. /l-300/ 

кран. екви. "Армал" ком 

 

60 

 

249 

Једноручна стојећа хромирана батерија за 

лавабо са елас. веза. и екв."Росан" ком 

 

150 

 

250 

Једноручна зидна фонтана од нерђајућег 

челика са ручним потисним вентилом за 

пијење воде са прикључком на водоводну 

мрежу дим. Не мањих од х-171Р-425,5мм ком 

 

5 

 

251 

Класицна хромирана зидна батерија за 

судопер   са продуженом равном лулом ком 

 

50 
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252 

Једноручна хромирана туш батерија са 

изливном лулом  ком 

 

150 

 

253 

WЦ шоља од фајанса  "а" класа тип 

"Балтик" - одвод изнад пода ком 

 

15 

 

254 

WЦ шоља од фајанса  "а"  класа тип 

"Симплон" -одвод у под ком 

 

15 

 

255 

Водокотлић безшумни еквивалент типа 

"Геберит"/VM/ ком 

 

165 

 

256 

Водокотлић безшумни еквивалент типа 

"Крушик"/VM/ ком 

 

100 

 

257 Завесе за купатила/180X200 ПВЦ/ ком  50  

258 Лавабо од фајанса И класа дим 50/40цм. ком  15  

259 

Сифон од тврдог ПВЦ- а са хватацем 

масти за судоперу ком 

 

187 

 

260 Сифон од тврдог ПВЦ-а за лавабо ком  55  

261 

Туш црево гибљиво дужине 1500мм - 

метално са ручком туша ком 

 

500 

 

262 Ек-вентил 1/2'' на 1/2'' ком  180  

263 

Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 

30цм дужине ком 

 

185 

 

264 

Бронакс црево за водокотлић 1/2"-1/2" 

30цм дужине ком 

 

190 

 

265 

Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 

45цм дужине ком 

 

155 

 

266 

Бронакс црево за водокотлић 3/8"-1/2" 

60цм дужине ком 

 

60 

 

267 

Мешач за једноручну батерију фи 40 са 

ножицом ком 

 

70 

 

268 Лавабо од фајанса И класа дим 58/48цм. ком  15  

269 Основна боја за дрво на уљаној бази 0,75 л ком  228  

270 Основна боја за метал на уљаној бази 0,75л ком  263  

271 

Емајл лак за метал на уљаној бази црна 

0,75 л ком 

 

40 

 

272 

Емајл лак за радијатор на уљаној бази 

0,75л ком 

 

50 

 

273 Лак безбојни за чамце на уљаној бази 0,75л ком  10  

274 Фасакрил на уљаној бази 25/1 кг ком  10  

275 Основна боја за метал на нитро бази 0,75 л ком  30  

276 

Емајл лак за дрво на нитро бази плава 

0,75л ком 

 

75 
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277 

Емајл лак за метал на нитро бази црна 

0,75л ком 

 

157 

 

278 Емајл лак на уљаној бази 0,75 л ком  80  

279 Лак безбојни за чамце на нитро бази 0,75 л ком  20  

280 Разређивач на уљаној бази л  60  

281 Разређивач на нитро бази л  60  

282 Подлога за полудисперзију кг  50  

283 Полудисперзија 25/1 кг ком  50  

284 Фасакрил на воденој бази 25/1 кг ком  5  

285 Боја за бетон на воденој бази 0,75 л ком  30  

286 Тонери  100 мл црвени ком  50  

287 Боја на уљаној бази - бела 0,75 л ком  4  

288 Креп трака ширине 30 мм ком  30  

289 Креп трака ширине 40 мм ком  15  

290 Креп трака ширине 50 мм ком  50  

291 Шмиргла гранулације 100/610 м  10  

292 Шмиргла гранулације 120/610 м  10  

293 ПВЦ Фолија ( 1 кг = 4 м2 ) кг  40  

294 Шмиргла 61цм/ 80 гранул. м  10  

295 

Шпахла са дрвеном дршком од нерђајућег 

челика метална 120 мм ком 

 

15 

 

296 

Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег 

челика метална 30 мм ком 

 

15 

 

297 

Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег 

челика метална 60 мм ком 

 

10 

 

298 

Шпахла са гуменом дршком од нерђајућег 

челика метална 80 мм ком 

 

10 

 

299 Шпахла за гитовање 35 мм ком  6  

300 Четка флах  30 мм са дрвеном дршком ком  40  

301 Четка флах  60 мм са дрвеном дршком ком  20  

302 Четка флах  80 мм са дрвеном дршком ком  10  

303 Четка флах 100 мм са дрвеном дршком ком  20  

304 

Четка радијаторска 5 цола са дрвеном 

дршком ком 

 

15 

 

305 

Четка радијаторска 8 цола са дрвеном 

дршком ком 

 

15 

 

306 Четка угаона са шрафом/2 1/2/ ком  10  
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307 

Шајбна округла са коњском длаком 6 цола 

и пластичним оклопом ком 

 

6 

 

308 Ваљак велики кончани са дршком   230 мм ком  38  

309 Ваљак велики мохер са дршком  230 мм ком  2  

310 

Ваљак велики микрофибер са дршком    

230 мм ком 

 

5 

 

311 Ваљак мали кончани са дршком  100 мм ком  35  

312 Ваљак мали сунђерасти са дршком  100 мм ком  30  

313 Ваљак мали мохер са дршком  100 мм ком  15  

314 

Ваљак мали микрофибер са дршком 100 

мм ком 

 

11 

 

315 Уложак ваљак велики кончани  230 мм ком  12  

316 Уложак за ваљак велики мохер   230 мм ком  27  

317 

Уложак за ваљак велики микрофибер  230 

мм ком 

 

12 

 

318 Уложак за ваљак мали кончани  100 мм ком  35  

319 Уложак за ваљак мали мохер  100 мм ком  25  

320 

Уложак за ваљак мали микрофибер  100 

мм ком 

 

19 

 

321 Телескоп 2 м/ са конусом/ ком  10  

322 Телескоп 3 м/ са конусом/ ком  6  

323 Миксер за мешање материјала ф  60 мм ком  3  

324 Миксер за мешање материјала ф 100 мм ком  3  

325 

Челична четка ручна/челична четка 

жичана са пет реда/ ком 

 

10 

 

326 Глетерица метална четвртаста 80мм ком  8  

327 

Глетерица метална четвртаста назубљена 

са једне стране ком 

 

10 

 

328 

Типлови ПВЦ Фи 12 са шрафом/шраф  за 

дрво крстасти 6х60/ ком 

 

100 

 

329 

Типлови ПВЦ Фи 6 са шрафом/шраф за 

дрво крстасти 3х40мм/ ком 

 

200 

 

330 

Типлови ПВЦ Фи 8 са шрафом/шраф за 

дрво крстасти 4х45мм/ ком 

 

200 

 

331 

Типлови ПВЦ Фи 14 са шрафом/шраф за 

дрво крстасти 6х70мм/ ком 

 

20 

 

332 

Челична четка за бушилицу/челична 

лончаста прихват фи 6/ ком 

 

2 

 

333 Гипс алабастер 2/1 кг ком  50  

334 Глет маса у папирном џаку 25/1 кг ком  30  
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335 Гит за дрво и метал кг  10  

336 Гит уљани за дрво кг  10  

337 Гит акрилни за дрво кг  10  

338 Цемент гит за дрво и метал кг  10  

339 Цемент тип 500 (1/50 кг) ком  10  

340 Поп нитне/ал 3,9х12/ ком  1000  

341 

Грађевински лепак за плочице (1/25 кг)/за 

спољне радове/ ком 

 

30 

 

342 

Ламинат, степен хабања 31, /ламинат 7 

клик систем кл.31 храст/ м2 

 

500 

 

343 Лајсне за ламинат угаоне м  100  

344 Гипс 1/1 кг  30  

345 Антирост л  30  

346 Гит силиконски безбојни 1/1 ком  70  

347 Пур пена/пена пур 750мл/ ком  10  

348 

Монтажни гит еквивалент 

БИЗОН/монтасге гит 375 мл  ком 

 

30 

 

349 Лепак за дрво 1/1 еквивалент Дрвофиx кг  15  

350 

Шрафови за столице / са навртком 

М6Х115 са имбус главом/ ком 

 

100 

 

351 

Лепак универзални за гуму и пластику 

еквивалент Тигар 200 гр ком 

 

20 

 

352 Одвијач спреј за шрафове WД 40 200мм ком  15  

353 Шраф плех јус 1.465 4,8х13 ком  100  

354 Шраф плех јус 1.465 4,8х16 ком  100  

355 Шраф плех јус 1.465 3,2х19 ком  100  

356 Шраф машински јус 1.103 м4х15 ком  100  

357 Шраф машински јус 1.103 м4х10 ком  100  

358 

Шраф јус 1.515 3х16 /шраф за дрво 

крстасти/ ком 

 

100 

 

359 

Шраф јус 1.515 3х30 /шраф за дрво 

крстасти/ ком 

 

100 

 

360 

Шраф јус 1.515 5х20 /шраф за дрво 

крстасти/ ком 

 

100 

 

361 Фолија - подлога за испод ламината м2  30  

362 

Шраф плех фи 2,9мм, дужине 

13мм/шрафови плех са упуштеном главом/ ком 

 

200 
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363 

Противклизна трака са абразивним 

честицама светлећа у мраку С-50мм Л-

18,30м боја светлећа у мраку ком 

 

90 

 

364 

Силикон у туби /силикон универзални 

транспарентни/ 0,280 ком 

 

20 

 

365 

Пресвлака за сто за пеглу /1250ммх500, 

отпоран спољни материјал од чистог 

памука/ ком 

 

6 

 

366 Тефлон за ручне пегле веронезе пицоло  ком  10  

367 

Машинске игле за индустријску машину 

НМ 90/14 ком 

 

100 

 

368 

Машинске игле за индустријску машину 

НМ 120/19 ком 

 

50 

 

369 Паралице за конац /мала паралица 8 цм/ ком  10  

370 

Машински конац бели, 14,5 теx X 3 (Нм 

70/3), 1000м ком 

 

80 

 

371 

Машински конац у боји, 14,5 теx X 3 (Нм 

70/3),1000м ком 

 

80 

 

372 Обућарски конац бели, 20/3Нм, 1000м ком  10  

373 Дугмад за беле мантиле, 1,5 цм ком  500  

374 Сатен трака (Атлас трака) /66ммх50м/ м  200  

375 Машинско уље за шиваћу машину, 200 мл л  1  

376 

Микроутикач за кабл /микроутикач -6П4Ц 

кримптна монтажа за кабл РЈ11/ ком 

 

700 

 

377 

Кабл прикљ. за телефон /кабл телефонски 

флат 4 лицнасте жице - котури 100м , црни 

и бели/ м 

 

300 

 

378 

Кабл спирални за телефон /кабл 

телефонски спирални за слушалице 

4П4Ц/4П4Ц дуж. 3 м/ ком 

 

100 

 

379 Телефонски кабл 2x0.6мм м  600  

380 

Држач плоча за лемљење са лупом / држач 

за плоче са лупом трећа рука, потпуно 

подесив: зглобови и шина за лупу. Лупа 

увечање 46 мм. Држач две крокодил 

хватаљк. Стабилна конструкција/ ком 

 

3 

 

381 

Утичница назидна / Утичница Телефонска 

назидна 2 х 6П4Ц, ожичена са 2 локала ком 

 

80 

 

382 Утичница узидна ком  100  

383 Микроутикач 4/4 ком  2000  

384 Спреј за хлађење ком  3  



УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД“ – Београд, ул.Светозара Марковића бр.56 

Јавна набавка добара: Д-18/13 

 

 

 

Страна 104 од 106 

 

Редни 

број 

ОПИС 

 

Јед. 

Мере 

 

Произвођач 

Потребне 

количине 

 

Јед.цена 

385 Контакт спреј (не WD) ком  20  

386 Обујмице за каблове ком  1000  

387 Флексибилно црево за усисивач ИНОX 814 ком  10  

388 

Најлонски филтер за усисивач 

/полиестерски филтер за усисивач 20х14 

цм ком 

 

7 

 

389 

Прстен филтера за усисивач прстенасти 

филтер за усисиваче типа ровента, бош/ ком 

 

7 

 

390 Филтер за усисивач ИНОX 814 ком  7  

391 

Ламинат, степен хабања 33, боја по избору 

наручиоца м² 

 

20 

 

392 Точак за контејнер стабилни фи 200 ком  100  

393 Точак за контејнер окретни фи 200 ком  80  

394 

Завесе ПВЦ за каду 240x200цм (по избору 

бела,плава,шарена) ком 

 

500 

 

 

 

Продавац је дужан да са испоруком материјала из члана 2 став 1 тачка 1-394 започне  одмах по 

закључењу уговора и да испоручује материјал сукцесивно по диспозицијама и требовањима  Купца, 

ФЦЦО истоварено магацини у објектима Купца, до коначне испоруке укупно уговорених количина 

наведених у понуди продавца бр._______ од ____________.2014.године. 

 

 

Члан 4. 

У случају немогућности продавца да испоручи МАТЕРИЈАЛ  из предмета овог уговора, Купац задржава 

право да неиспоручене количине набави на тржишту, у поступку у складу са Законом о јавним 

набавкама, с тим да ће  евентуалну разлику у цени обрачунати на терет Продавца. 

Евентуалну разлику у цени Купац ће фактурисати продавцу. 

У случају неиспоруке  Купац ће пустити на наплату меницу коју је продавац доставио као инструмент 

обезбеђења плаћања финансијске гаранције за добро извршење посла. 

 

 

Члан 5. 

Купац задржава право да не прихвати испоруку, односно врати испоручене производе  из предмета овог 

уговора у случају да испоручени МАТЕРИЈАЛ не одговара карактеристикама датим у конкурсној 

документацији  јавне набавке назначене у члану 2 овог уговора. 

У случају да купац, не прихвати испоруку, односно врати МАТЕРИЈАЛ по основу из става 1 овог члана, 

реализоваће меницу коју је Продавац доставио као инструмент обезбеђења плаћања финансијске 

гаранције за добро извршење посла.               
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ЦЕНА 

 

     Члан 6. 

Купац ће за материјал наведен у члану 2 став 1 тачке 1-394 из предмета овог уговора, платити јединичне 

цене  дате у усвојеној понуди продавца број _________ од ____________. године.  

Јединичне цене су фиксне. 

У цену није урачунат ПДВ. 

Укупна вредност уговореног МАТЕРИЈАЛА износи ________________ динара, без ПДВ-а, односно 

____________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 

 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 7. 

За испоручене  производе из предмета овог уговора, Купац ће платити Продавцу након испоруке, према 

испостављеним фактурама, у року до _______ дана од дана пријема  фактуре. 

 

 

КВАЛИТЕТ 

 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да МАТЕРИЈАЛ испоручи Купцу са квалитетом прецизираним за производе 

наведене у члану 2 став1 тачке1-394 конкурсној документацији јавне набавке ближе одређене у члану 2 

овог уговора, a за изложене узорке  које је у припреми понуде прегледао и са димензијама изложених 

узорака, у које је продавац извршио увид током припреме понуде. 

 

                                                                                                                   

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ   

 

                                                                                      Члан 9. 

 

Квантитативни и квалитативни пријем  МАТЕРИЈАЛА из предмета овог уговора вршиће се одмах по 

испоруци у магацинима, у објектима купца,  од стране мешовите комисије, коју чине 2 представника 

купца и један представник продавца.  

  

О Квантитативном и квалитативном пријему, комисија ће сачинити записник, чији оргинални примерак, 

Продавца доставља уз сваки рачун. 

Продавац се обавезује да након закључења уговора, купца обавести писаним путем о свом овлашћеном 

представнику који ће присуствовати пријему из става 1 овог члана.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Члан 10. 

За све време важења уговора, наручилац задржава право да врши контролу квалитета испоручених 

производа које продавац  буде испоручивао. 
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ТРАНСПОРТ 

 

Члан 11. 

Продавац се обавезује да транспорт МАТЕРИЈАЛА из предмета Уговора врши сопственим  возилом.  

НАЧИН ИСПОРУКЕ 

 

Члан 12. 

Испоруку уговорених производа Продавац врши ФЦЦО истоварено  магацини у објектима датим у 

прилогу 2 конкурсне документације Д-18/13 која је дата у прилогу овог уговора и чини његов саставни 

део. 

 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 13. 

Уговорне стране ће све евентуалне спорове који настану током трајања овог  уговора решавати 

првенствено мирним путем, а у случају спора, надлежан је Привредни суд  у Београду. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 15. 

Саставни део овог уговора чине : 

-понуда понуђача  број _________ од _________.2014. године, 

-конкурсна документацаија јавне набавке Д-18/13 МАТЕРИЈАЛ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ 

Члан 16. 

 Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава Купац, а 2 (два) прода 

      

Члан 17. 

 Уговор се сматра закљученим и примањиваће се од дана потписивања. 

 

 

      УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

 

 

      УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ                                                   

             ЦЕНТАР «БЕОГРАД»                         ПОНУЂАЧ 

                 Д И Р Е К Т О Р                                                           Д И Р Е К Т О Р   

    

         _________________________                        ________________________ 

             /Милован Петровић/                   


