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Г Р А Д Н И Ш 
 

Г Р А Д С К А У П Р А В А Г Р А Д А Н И ША 

18105 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24 

http://www.ni.rs/ http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

КОНКУРСНА 

 ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У складу са чланом 39 и 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чланом 6 Правилникa о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/15), Правилником о ближем 

уређивању поступка јавне набавке Градске управе Града Ниша број 311-2/2017-20 од 

22.05.2017. године и Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 

2951/2019-26 од 25.12.2019.. године, Комисија за јавну набавку, образована решењем број 

2952/2019-26 од 25.12.2019. године, сачинила је конкурсну документацију за поступак 

јавне набавке мале вредности добара број 404-1/156Д-2019-28 - Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то: 

 

Партија 1 – Водоводно – канализациони материјал, Партија 2 – Молерско – 

фарбарски материјал, Партија 3 – Браварски материјал, 

Партија 4 – Материјал за централно грејање. 
 

 
 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда 09.01.2020. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање понуда 09.01.2020. године у 13
00

 часова 
 

 

 

Ниш, јануар 2020. године 

 

 

 

 

 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ 1 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив:   

Адреса седишта:      

Контакт особа:     

Телефон:   

Телефакс:   

e-mail:    

 

ПРИМАЛАЦ: 
 

Г Р А Д Н И Ш –  

Г Р А Д С К А У П Р А В А Г Р А Д А Н И ША  

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ул. 7. јули бр. 6, 18105 НИШ 

(канцеларија бр. 13, на првом спрату) 

 
 

П О Н У Д А 
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА, 

БРОЈ 404-1/156Д-2019-28 - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕКУЋИХ 

ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА, ОБЛИКОВАН ПО 

ПАРТИЈАМА И ТО: 

 

ПАРТИЈА 1 – ВОДОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ,  

ПАРТИЈА 2 – МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ,  

ПАРТИЈА 3 – БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ, 

ПАРТИЈА 4 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 

(заокружити број партије/а за коју/е понуђач подноси понуду) 

 

 

 

 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Наручилац: Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752, МБР: 17620541, 

18105 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24. 

 

Интернет страница Града Ниша: http://www.ni.rs/ ; http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-

nabavke/. 

 

Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

На предметну јавну набавку примењиваће се и Закон о општем управном поступку у делу 

који није регулисан Законом о јавним набавкама, Закон о облигационим односима након 

закључења уговора о јавној набавци и сви законски и подзаконски прописи везани за 

добра која је предмет јавне набавке. 

 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности брoj 404-1/156Д-2019-28 

су добра - Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и 

објеката, обликована по партијама и то: 

Партија 1 – Водоводно – канализациони материјал,  

Партија 2 – Молерско – фарбарски материјал,  

Партија 3 – Браварски материјал, 

Партија 4 – Материјал за централно грејање. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Водоинсталатерски материјал – 44115210-

4; Боје и зидне облоге – 44111400-5; Браве, кључеви и шарке – 44520000-1; Материјал за 

грејање – 44115220- 7. 

 

Лица за контакт: Драгослав Стефановић из Службе за заједничке послове (Град Ниш – 

Градска управа града Ниша), факс: 018/504-612 и Бојан Илић из Службе за јавне набавке 

(Град Ниш – Градска управа града Ниша), e-mail: Јavne.nabavke@gu.ni.rs; за правна и 

техничка питања, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 7:30 до 15:30 

часова.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови 

комисије писаним путем на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно: 

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

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

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 

је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
mailto:Ðˆavne.nabavke@gu.ni.rs
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, 

брoj 404- 1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и 

одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то: 

Партија 1 – Водоводно – канализациони материјал,  

Партија 2 – Молерско – фарбарски материјал,  

Партија 3 – Браварски материјал, 

Партија 4 – Материјал за централно грејање 

објављеном дана 31.12.2019. године на порталу Управе за јавне набавке 

http://portal.ujn.gov.rs/ и на званичноj интернет страници Града Ниша 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/; 

 

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: 
 

а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач 

самостално подноси понуду (за сваку партију посебно), 

или 

Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију посебно), 

или 

Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуду 

подноси група понуђача (за сваку партију посебно); 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа 

б)Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију 

посебно); 

в)Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију посебно); 

д)Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једна) бланко соло меница (печатом 

оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 

Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ 

извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке 

Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копија картона 

депонованих потписа, (за сваку партију посебно); 

ђ)у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а 

који обавезно садржи делове прецизно наведене у тачки 7 овог Упутства (за сваку партију 

посебно); 

е)понуђач може у оквиру понуде да достави Образац трошкова припреме понуде - 

попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију посебно); 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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ж) Уколико понуђена цена укључује  увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 

тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и 

достави у склопу понуде (за сваку партију посебно). 

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

 

1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на 

коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне 

набавке. 

 

2. Начин подношења понуде и посебни захтеви у погледу начина на који 

понуда мора да буде сачињена 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш – Градска управа 

града Ниша, Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом 

спрату), 18105 Ниш, најкасније до 09.01.2020. године, до 12:00 часова, непосредно или 

путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 

13:00 часова, у објекту Града Ниша – Градска управа града Ниша, Служба за јавне 

набавке, у ул. 7. јули бр. 6, (сала у приземљу), 18105 Ниш. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац број 1 Конкурсне документације 

или уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца 

понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде: Град Ниш – Градска управа града 

Ниша, Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 

18105 Ниш, редни број и назив јавне набавке за коју подноси понуду, са назнаком „НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, Град Ниш – Градска управа града Ниша, 

Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18105 

Ниш, предаће понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и час пријема 

понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и часа до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која 

не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача, а у 

свему у складу са обрасцима из конкурсне документације. 

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

претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора бити 

потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује 

и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе 

понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН. 

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача пожељно је назначити 
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на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу седишта, контакт 

особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача. 

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 

3. Партије 

Набавка је обликована у партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну, две, три 

или четири партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају 

да понуђач поднесе понуду за две, три или четири партије, понуда мора бити поднета тако 

да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Свака партија је предмет посебног уговора. 

Средство обезбеђења за озбиљност понуде са пратећом документацијом, у складу са 

тачком 11 Упутства понуђачима како да сачине понуду, понуђач доставља за сваку 

партију посебно. Уколико понуђач учествује у две, три или четири партије, онда је 

довољно да достави један Захтев за регистрацију менице из банке на којој се види да су 

све менице регистроване, као и једну копију картона депонованих потписа. 

 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу члана 87, став 6 ЗЈН 

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

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији, 

са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и текста „НЕ 

ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Град Ниш – 

Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, (канцеларија бр. 13, 

на првом спрату), 18105 Ниш. 

„Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-

28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и 

објеката, обликована по партијама, за партију/је  - „НЕ ОТВАРАТИ“, или 

„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-

28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и 

објеката, обликована по партијама, за партију/је  - „НЕ ОТВАРАТИ“, или 

„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама, за партију/је  - „НЕ ОТВАРАТИ“, 

или 

„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – 

Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, 

обликована по партијама, за партију/је  - „НЕ ОТВАРАТИ“. 

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

да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је пожељно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој 

понуди. 

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

понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
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заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу уговора понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 

подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду. 

 

7. Понуда са подизвођачем/има 

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је да у 

делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу уговора наведе да 

понуду подноси са подизвођачем/има, назив и адресу седишта подизвођача, док је у 

Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни, дужан да наведе проценат од укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном 

документацијом. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају 

понуђач и сви подизвођачи. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци, као и проценат од укупне вредности набавке и део предмета 

набавке који ће поверити подизвођачу. 

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

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и 

раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач, oдносно Добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 

набавке, без обзира на број подизвођача. 

У случају из члана 80, става 9 ЗЈН, наручилац је дужан да омогући Добављачу да 

приговори ако потраживање није доспело. 

Правила поступања у вези са чланом 80, став 9 и 10 ЗЈН наручилац одређује у конкурсној 

документацији и она не утичу на одговорност Добављачу. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају, да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, односно у случају 

промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. Закона о 

облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, 

„Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља). 

 

8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације Образац 

понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством 

како да се попуни и Моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из заједничке 

понуде. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених конкурсном 

документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и 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 и 

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

а може садржати и податке о: 
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1) понуђачу који у име групе потписује уговор, 
2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто 

наручилац захтева конкурсном документацијом), 

3) понуђачу који издаје рачун, 

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и 

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права, у 

супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која је 

поднела заједничку понуду. 

У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној документацији, у 

случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни, 

потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 

групе понуђача. 

Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача. Сви 

понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 

заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, начина и места испоруке 

добара и рока важења понуде, за све партије 

9.1. Захтев у погледу начина и услова плаћања, за све партије: 

Наручилац ће предметна добра из Спецификације добара, платити у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом 

документацијом, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 68/2015 и 113/2017). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу начин и места испоруке добара, за све партије: 

Изабрани понуђач – Добављач је дужан да добра која су предмет ове јавне набавке 

испоручи о свом трошку и то у року који дефинише у Обрасцу понуде са спецификацијом 

добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу 

уговора, а који не може бити дужи од 2 (два) радна дана од сваког појединачног захтева 

(„франко магацин Наручиоца, ул. Николе  Пашића бр. 24, 18105 Ниш). Испорука добара 

вршиће се у складу са обимом и динамиком коју утврђује Наручилац. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде, за све партије: 

Рок важења понуде дефинише понуђач у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и исти не може бити 

краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

10. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 
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структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, су фиксне и не могу се мењати 

до коначне реализације посла. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 

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

чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

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

део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и 

достави у оквиру понуде. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача, за све партије 

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), захтев за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

истог од стране пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом 

оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за 

сваку партију посебно). 

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

чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на 

износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

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

поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да 

дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 

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

Менично овлашћење мора важити колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан и 

оверен уговор о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор, у тренутку закључења уговора, не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења 

уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 

(једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за сваку партију 

посебно). 

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

чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 
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Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

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

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 

меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења 

посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

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

десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су 

ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. 

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као 

поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и 

податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

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

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, 

сагласно члану 14. ЗЈН. 

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три 

дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице може 

упутитит на адресу: Град Ниш – Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, ул. 

7. jули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18105 Ниш, или електронском поштом 

на e-mail: Јavne.nabavke@gu.ni.rs, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима - ЈН бр. 404-1/156Д-2019-28". 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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истека рока за подношење понуда, нарачилац је дужан да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови 

комисије писаним путем на начин одређен чланом 20 ЗЈН, односно: 

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

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

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 

је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93 ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне документације 

(Изјаву понуђача или Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе понуђача), дату 

под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе 

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

средине, као и да нема забрану обављања делатности на снази у време подношења понуде. 

 

16. Изјава о независној понуди 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне документације 

(Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је понуду поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно писаним путем или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу: Град Ниш – Градска управа града Ниша, Служба за 

јавне набавке, ул. 7. Jули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18105 Ниш, или 

електронском поштом на e-mail: Јavne.nabavke@gu.ni.rs, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева. 

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 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63, став 

2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Oдлуке о додели уговора из члана 108 ЗЈН или Oдлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члaна 109 ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150 ЗЈН. 

У складу са чланом 151, став 1 ЗЈН, захтев за заштиту права мора да садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца; 

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156 ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156, став 1, тачка 1 ЗЈН, у 

складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки 

(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati- republicke-administrativne-takse.html). Такса за 

захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале вредности износи 60.000 

динара, без обзира на то: 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или 

после истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

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

 

19. Рок за закључење уговора 

Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу коме 

је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из чл. 149 ЗЈН. 

Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави наручиоцу 

у року  од 8 (осам) дана од дана пријема. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112, став 2, тачка 5 ЗЈН. 

 
20. Битни недостаци понуде 

Сходно чл. 106 ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

21. Укидање печата 

Ступањем на снагу измене Закона о привредним друштвима укида се коришћење печата 

за привредне субјекте. Закон је ван снаге ставио одредбе 10 закона и 107 подзаконских 

аката у којима се помиње печат. Ниједна институција, банка или организација више нема 

право да захтева печат привредним друштвима или предузетницима. 

Употреба печата да приликом сачињавања понуде није обавезна. 
 

 

 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Врста критеријума за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 

понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног 

порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под 

условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену 

понуђача који нуди добра страног порекла. 

 

2. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 

је понудио краћи рок испоруке. 

У случају исте понуђене цене и истог рока испоруке, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26, ЧЛ. 75 

И 76 ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава услов из 

члана 26 ЗЈН, као и обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75 и члана 76 ЗЈН, а исте доказује достављањем следећих доказа, и то: 

1. Услов из члана 26 ЗЈН: да је понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима; 

2. Услов из члана 75, став 1, тачка 1 ЗЈН: да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар; 

3. Услов из члана 75, став 1, тачка 2 ЗЈН: да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

4. Услов из члана 75, став 1, тачка 4 ЗЈН: 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; 

Напомена: Понуђач је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге јавне  

дажбине,  чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има 

регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и 

према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе. 

5. Услов из члана 75, став 2 ЗЈН: да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

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

и да нема изречену меру забране обављања делатности на снази у време подношења 

понуде; 

6. Услов из члана 76, став 2 ЗЈН - финансијски капацитет: да је у последње 3 (три) 

обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупне приходе у износу од најмање: 

- 600.000,00 динара, за I партију; 

- 1.000.000,00 динара, за II партију; 

- 1.000.000,00 динара, за III партију; 

- 500.000,00 динара, за IV партију. 

7. Услов из члана 76, став 2 ЗЈН - пословни капацитет: да је у последње 3 (три) 

године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од 

најмање: 

- 600.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за I партију; 

- 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за II партију; 

- 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за III партију; 

- 500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, за IV партију. 

8. Услов из члана 76, став 2 ЗЈН - технички капацитет: да у својини или на основу 

уговора о закупу или уговора о лизингу или на неки други доказив и утврдив начин, има 

најмање 1 (једно) доставно возило на располагању, без обзира да ли подноси понуду за 

једну или више партија; 

9. Услов из члана 76, став 2 ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење предметне 

јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено 

време) или Уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно 

чл. 197. до 202, најмање 2 (два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне 

набавке, без обзира да ли подноси понуду за једну или више партија. 

Напомена: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва учествује у 
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доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у привредном друштву. 
 

Испуњеност услова из члана 26, обавезних услова из члана 75, став 1, тачка 1, 2 и 4 

ЗЈН и додатних услова из члана 76, став 2 ЗЈН – финансијски, пословни, технички и 

кадровски капацитет, за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се 

достављањем: 
 

а) Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуђач 

самостално подноси понуду, 

или 

Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и потписане (од стране 

овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом), уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем потписану, 

или 

Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане (од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75, став 1, тачка 1, 2 и 4 и из 

члана 75, став 2 ЗЈН. Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета 

испуњава понуђач, док додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета 

понуђач и подизвођач/и испуњавају заједно. 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75, став 1, тачка 1, 2 и 4 и из члана 

75, став 2 ЗЈН. Додатне услове у погледу финансијског, пословног, техничког и 

кадровског капацитета група понуђача испуњава заједно. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде попуњена, потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

Начин достављања доказа 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

надлежних органа. 

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

морају да доставе доказ из члана 75, став 1, тачка 1 ЗЈН, Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре: www.apr.gov.rs. 

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и 

који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре 

www.apr.gov.rs не морају да доставе доказе из члана 75, став 1, тачка 1, 2 и 4, ЗЈН: извод из 

регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да 

понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за кривична дела која су 

наведена у члану 75, став 1, тачка 2 ЗЈН и потврде надлежног пореског органа и 

организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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понуђач налази у поступку приватизације. 

У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном 

документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су исти 

подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, зато што 

не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, 

навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 

у изворном електронском облику. 

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

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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V ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

 

 

 

(име и презиме лица које представља понуђача) 
 

из  ул.  бр.    
 

бр.л.к.  ПУ  овлашћује се да у име 
 

  из  , 

(назив понуђача) 

може да учествује у поступку отварања понуда за поступак јавне набавке мале вредности 

добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка добара - набавка материјала за потребе 

текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то: 

Партија 1 – Водоводно – канализациони материјал,  

Партија 2 – Молерско – фарбарски материјал,  

Партија 3 – Браварски материјал, 

Партија 4 – Материјал за централно грејање. 

 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за предметну јавну 

набавку и у друге сврхе се не може користити. 
 

 

Дана .................................. . године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

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

определи да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати Овлашћење представника понуђача 
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ПАРТИЈА I: 

 

 
 

ВОДОВОДНО - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
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VI  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

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

следећу 

 
И З Ј А В У 

Понуђач  из _________________, у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал, испуњава 

услов из члана 26 ЗЈН, обавезне услове из члана 75 ЗЈН и додатне услове из члана 76, став 

2 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

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

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

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни 
приход у износу од најмање 600.000,00 динара; 

 да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 600.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, односно да за 

извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има 

најмање 2 (два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, 

ангажованих по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал, поднео независно и без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Дана_________________. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 
подизвођача, дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  из     

и подизвођач/и 

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал, испуњавају 

посебно обавезне услове из члана  75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

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

 

као и да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76, став 2 ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

 
 

Понуђач  из 

__________________, испуњава услов из члана 26 ЗЈН и додатне услове из члана 76, 

став 2 ЗЈН у погледу: 

 финансијског капацитета, односно да је у последње 3 (три) обрачунске године 

(2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 600.000,00 
динара; 

 пословног капацитета, односно да је у последње 3 (три) године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио/продао 
добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од најмање 600.000,00 

динара без урачунатог ПДВ-а; 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал, поднео независно и без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана______________ . године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим 

овлашћеним лицем/има подизвођач/има и потписује, само уколико понуђач извршење 

предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. Претходно попуњена 

Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и сваког подизвођача, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке 

делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 

бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 

попунити и потписати на наведен начин 
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VIII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе 

понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

   из     

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал, испуњавају 

посебно услов из члана 26 ЗЈН и обавезне услове из члана 75 ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

као и да заједно испуњавају додатне услове из члана 76, став 2 ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварили укупан пословни 

приход у износу од најмање 600.000,00 динара; 

 

 да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у последње 3 

(три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки,  испоручили/продали добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 600.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202. 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да су заједничку понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал, поднели 

независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Дана _____________.. године 

   П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица)  

П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне и потпишу сва овлашћена лица 

понуђача из групе понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 
материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по 

партијама и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал; 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)   

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број и ПИБ   

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) а) 

самостално; 

б) са подизвођачима: 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

в) заједнички са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   
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Ред. 

број 

Спецификација материјала за водоводну u 

канализациону инсталацију 

Јед. 

мере 

Kоличин

а 

Цена по 

јед. мере 

без пдв 

Укупна цена 

за тражену 

количину 

без пдв  

(4x5=6) 

1 2 3 4 5 6 

1 Пропусни вентил 1/2 ком 6     

2 Пропусни вентил 3/4 ком 6     

3 Вентил кугла 1/2 ком 6     

4 Вентил кугла 3/4 ком 6     

5 Вентил неповратни 1/2 ком 6     

6 Вентил неповратни 3/4 ком 6     

7 Вирбла за пропусни вентил 1/2 ком 6     

8 Вирбла за пропусни вентил 3/4 ком 5     

9 Пољска славина 1/2 ком 5     

10 Пољска славина 3/4 ком 4     

11 Једноручна славина са лулом 1/2 ком 6     

12 Једноручна славина са лулом 3/4 ком 6     

13 Славина кугла 1/2 ком 6     

14 Славина кугла 3/4 ком 6     

15 ПВЦ Спојка 1/2  . ком 6     

16 ПВЦ Спојка 3/4 ком 6     

17 ПВЦПолуспојка 1/2 ком 6     

18 ПВЦПолуспојкаЗ/4 ком 6     

19 Розетна 1/2 ком 10     

20 Вентил-ЕК 1/2-1/2 ком 6     

21 
Црево за самостојеће батерије - (панцирно) 

дужина до 500мм 
ком 6     

22 Вентил - ЕК 1/2-3/8 ком 20     

23 Вентил -ЕК кугла 1/2-1/2 ком 6     

24 Сифон - пластични 5/4 (ребрасти) 5/4 ком 6     

25 Црево за бојлер 20цм до 50цм (панцир) ком 5     

26 Гумице за славину - комплет ком 20     

27 Црево за водокотлић 1/2-1/2 (панцир) ком 6     

28 Црево за водокотлић 1/2-3/8   (панцир) ком 6     

29 Црево Ф3/8на МЗ/8- (панцирно) дужина до 500мм ком 6     

30 Редуцир заЕК вентил 1/2-3/8 ком 6     

31 Шпеловани наставак 1цм ком 6     

32 Шпеловани наставак 1,5цм ком 6     

33 Шпеловани наставак 2цм ком 6     

34 Шпеловани наставак 3 цм ком 6     

35 Колено 1/2 ПВЦ ком 10     

36 Колено 3/4 ПВЦ ком 10     

37 Колено са спољним навојем 1/2' ПВЦ ком 6     

38 Колено са унутрашњим навојем 1/2 ПВЦ ком 6     

39 Тештик 1/2 ПВЦ ком 10     

40 Тештик 3/4 ПВЦ ком 10     

41 Нипли са унутрашњим навојем 1/2 пвц ком 7     

42 Нипли са унутрашњим навојем 3/4 ПВЦ ком 7     

43 Нипли са спољним навојем 1/2 ПВЦ ком 7     

44 Нипли са спољаним навојем 3/4 ПВЦ ком 7     

45 Завршни лук са крилцима 1/2 ПВЦ ком 30     

46 Завршни лук са крилцима 3/4 ПВЦ ком 7     

47 Држач за цев ПВЦ 1/2 ком 10     

48 Држач за цев ПВЦ 3/4 ком 10     

49 Вентил ПВЦ 1/2 ком 7     
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50 Вентил ПВЦ 3/4 ком 7     

51 Испусни вентил ПВЦ 1/2 ком 7     

52 Испусни вентил ПВЦ 3/4 ком 7     

53 Заобилазни лук ПВЦ 1/2 ком 7     

54 Заобилазни лук ПВЦ 3/4 ком 7     

55 Цев ПВЦ 1/2 мет. 7     

56 Цев ПВЦЗ/4 мет. 7     

57 Муф 1/2 ПВЦ ком 5     

58 Муф 3/4 ПВЦ ком 5     

59 Чеп 1/2 ПВЦ ком 5     

60 Чеп 3/4 ПВЦ ком 5     

61 Колено 1/2 поцинкован ком 5     

62 Колено 3/4 поцинкован ком 5     

63 Тештик 1/2 поцинкован ком 5     

64 Тештик 3/4 поцинкован ком 5     

65 Дупли нипли 1/2 поцинкован ком 10     

66 Дупли нипли 3/4 поцинкован ком 10     

67 Холендер 1/2 поцинкован ком 5     

68 Холендер 3/4 поцинкован ком 4     

69 Муф 1/2 поцинкован ком 10     

70 Муф 3/4 поцинкован ком 10     

71 Чеп 1/2 поцинкован ком 10     

72 Чеп 3/4 поцинкован ком 10     

73 Редуцир поцинкован 3/4 ком 10     

74 Цев поцинкована 1/2 мет. 6     

75 Цев поцинкована 3/4 мет. 6     

76 ПВЦлук 110/45 ком 10     

77 ПВЦлук 70/45° ком 10     

78 ПВЦлук 50/45° ком 10     

79 ПВЦлук 110/87" ' ком 10     

80 ПВЦлук 70/87 ком 10     

81 ПВЦлук 50/87 ком 10     

82 Сифонски лук 50 ком 10     

83 ПВЦрачва 11.0/110/45 ком 5     

84 ПВЦ рачва 70/70/45 ком 5     

85 ПВЦ рачва 50/50/45 ком 5     

86 Ревизија ПВЦ 110 ком 7     

87 Цев са двоструким наглавком МУФ 110/200 ком 5     

88 Цев са двоструким наглавком МУФ 70/110 ком 6     

89 Цеви ПВЦ 250мм Ф 110 ком 6     

90 Цеви ПВЦ 250 Ф70 ком 6     

91 Цеви ПВЦ 250 Ф50 ком 6     

92 Цеви ПВЦ 500ммФ 110 ком 6     

93 Цеви ПВЦ 500мм Ф 70 ком 6     

94 Цеви ПВЦ 500мм Ф 50 ком 6     

95 ЦевиПВЦ 1000ммФ 110 ком 6     

96 Цеви ЛВЦ 1000ммФ70 ком 5     

97 ЦевиПВЦ 1000ммФ50 ком 5     

98 Цеви ПВЦ 2000ммФ110 ком 5     

99 Цеви ПВЦ 2000мм Ф 70 ком 5     

100 Цеви ПВЦ 2000мм Ф 50 ком 5     

101 ЦевиПВЦ 3000мм Ф 110 ком 4     

102 Цсви ПВЦ 4000мм Ф 110 ком 4     

103 Гума за ВЦ шољу ком 5     

104 Гумени заптивач 110 ком 6     

105 Гумени заптивач 70 ком 10     

106 Гумени заптивач 50 ком 10     
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107 Гумени заптивач за сиф. Колено ком 10     

108 Славина са лулом 1/2" ком 5     

109 Славина са лулом 3/4" ком 4     

110 Цев за водокотлић ПВЦ ком 4     

111 Наутилус вирбла 1/2" самоштелујућа ком 50     

112 Наутилус вирбла 3/4 самоштелујућа ком 30     

113 Кучина ком 8     

114 Тефлон трака ком 50     

115 Шелне за канализацију (перфорирани...) ком 7     

116 Сифонска гума ком 10     

117 Универзална манжетна нови тип ком 8     

118 Универзална манжетна стари тип ком 8     

119 Ексцентар гума ком 4     

120 Вирбла "Наутилус" 3/8 самоштелујућа ком 4     

121 Ексцентар гума за "Балтик" шољу ком 20     

122 Гибљиви сифон за "Балтик" шољу ком 4     

123 Стакло за водомер ком 4     

124 Аутоматски озрачни вентил 1/2 ком 4     

125 Аутоматски озрачни вентил 
1/4

 ком 4     

126 Аутоматски озрачни вентил 3/8 ком 4     

127 Силиконски кит ком 4     

128 Славина за писоар ком 2     

129 Вакум гума за отпушивање канализације ком 4     

130 Баштенско црево l/2"xl5m ' ком 2     

131 Пловак кофица за водокотлић ком 4     

132 Шраф за вц шољу прохромски ком 20     

133 Акрикни кит ком 4     

134 Четка за ВЦ шољу ПВЦ ком 4     

135 Метални држач убруса ком 4     

136 Метални држач тоалет папира ком 4     

137 Метални држач сапуна ком 4     

138 Дозер за течни сапун ком 4     

139 
Мешачка глава за јед.батерије (димензије no 

захтеву наручиоца) 
ком 4     

140 
Самозатварајући угаони ЕК вентил за писоар за 

ОФ.Дом 
ком 2     

141 Водомери Хоризонтални 1/2 са холендером ком 4     

142 Водомери Хоризонтални 3/4 ča холендером ком 3     

143 Водомери Хоризонтални 1 са холендером ком 3     

144 Водомери Хоризонтални 5/4 са холендером ком 3     

145 WC -шоље тип балтик ком 3     

146 WC -шоље са вертикалним излазом ком 3     

147 WC -даска са поклопцем ПВЦ ком 5     

148 WC -даска са поклопцем медијапан ком 3     

149 WC -шоље са хоризонталним излазом ком 3     

150 
Шрафови за монтирање WC поклопца облик по 

захтеву наручиоца (четвртасти, округли) 
ком 4     

151 Звоно за водокотлић ком 5     

152 Пловак за водо котлић обичан ком 8     

153 Пловак за водо котлић са кофицом ком 6     

154 Фланша за велики бојлер од 80литар ком 7     

155 Грејач за бојлер, бакарни, високомонтажни ком 5     

156 Грејач за бојлер, бакарни, нискомонтажни ком 5     

157 Радни термостат бојлера ком 5     

158 Сигурносни термостат бојлера ком 5     

159 Сигурносни вентил за бојлер 10 бари ком 5     
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Напомена: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Понуђач може понудити одговарајуће добро 

минимално наведених или бољих карактеристика и квалитета. 

 

Упутство за попуњавање рекапитулације и обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис 

добра и то тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у 

колони 5) са траженим оквирним количинама (које су наведене у колони 4). 

Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин: 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за партију 1, Водоводно - канализациони материјал: 

 
Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима без 

урачунатог ПДВ-а 

 

  динара 

 
ПДВ 

 
% динара 

Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима са 

урачунатим ПДВ-ом 

 

  динара 

 

Рок испоруке:  дана (не може бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког 

појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, Ул. Николе Пашића бр. 

24, 18105 Ниш) 

Рок важења понуде:  дана (не може бити краћи од 60 (шездесет) дана) од дана 

отварања понуда 

Дана,________________. године 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни и потпише Образац понуде са спецификацијом 

добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, чиме потврђује тачност 

података који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати исти. Укупна 

цена обухвата све зависне трошкове. Количина је дата оквирно, због чега Наручилац задржава 

право да у складу са потребама набави мању или већу количину у зависности од својих 

конкретних потреба 

 
УКУПНО   

 
ПДВ   

 
УКУПНО са ПДВ-ом   
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X  МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), дана *.*.2020. године, закључује се 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

Mатеријал за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката 

– Партија 1 - Водоводно - канализациони материјал 
између уговорних страна: 

1. Град Ниш, ул. 7. јули бр. 2, 18105 

Ниш, МБ:17620541; ПИБ:100232752;

 ТР:840-157640-83, коју

 заступа 

Градоначелник Дарко Булатовић,

 (у даљем тексту 

„НАРУЧИЛАЦ“) и 

2.     седиштем  у 

 ,  Ул.       

са број  ,  коју  заступа  , (у 

даљем тексту „ДОБАВЉАЧ“). 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Добављачу доделио Уговор 

о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, брoj 404-

1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање 

зграда и објеката, обликована по партијама и то за Партију 1 – Водоводно - 

канализациони материјал. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је сукцесивна купопродаја материјала за потребе текућих поправки 

и одржавање зграда и објеката, Партија 1 – Водоводно - канализациони материјал, у 

свему у складу са Обрасцем понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број  од 

____________године. 

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити): а) самостално; 

б) са подизвођачима: 

  из    

у износу од  % од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача    

  из    

у износу од _% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који  ће  

извршити преко подизвођача    

в) заједнички, у групи са: 

  из    

  из    

  из    
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ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи 

 динара без урачунатог ПДВ-а,  односно 

 динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је 

на основу јединичних цена из Обрасца понуде са спецификацијом добара са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се  попуни  из изабране понуде  Добављача 

број _________од_____________. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумевају 

испоруку „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у 

погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од 

својих конкретних потреба, до износа процењене вредности за ту набавку од 

************ динара без урачунатог ПДВ-а, наведене у Плану набавки Наручиоца и у 

Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац 

ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

наредну буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити 

одобрена у тој буџетској години. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни не могу се мењати до коначне 

реализације посла. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може 

реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 6. овог Уговора. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора 

испоручи у количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року 

од_____дана (не може  бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког појединачног захтева 

Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. Николе Пашића бр. 24, 18105 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања 

уговора. 

Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде са 

спецификацијом добара са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни из изабране понуде Добављача. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
Наручилац ће предметна добра из Обрасца понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, платити у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом 

документацијом, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 68/2015 и 113/2017), 

уплатом на текући рачун Добављача број _________ код   ___________ банке. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 1. овог уговора врше 
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представници уговорних страна, који отпремницом констатују примопредају добара. 

Уколико представник Наручиоца приликом примопредаје добара констатује да 

испоручено добро не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених одступања 

у квалитету и количини добара, дужан је да одбије потписивање отпремнице о чему се 

сачињава Записник о рекламацији, који потписују овлашћени представници Добављача и 

Наручиоца. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара 

даном потписивања отпремнице од стране овлашћених представника уговорних страна. 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко 

соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке 

(оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет 

странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за сваку партију посебно). 

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

чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

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

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 

меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења 

посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. 
 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 7. 

Ако Добављач не испоручи добра, траженог квалитета, у количинама и у року 

предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% 

укупне цене добара, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих 

због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 

ступања на снагу, односно до утрошка средстава опредељених у буџету за те намене. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене 

морају бити сачињене у писаној форми анекса Уговора. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о 
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јавним набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну 

писану форму и сагласност уговорних страна. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати 

споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним 

судом у Нишу. 

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) задржава Наручилац, 

а 1 (један) Добављач. 

 
НАРУЧИЛАЦ 
за Град Ниш Градоначелник 
 
 

 

Дарко Булатовић 

ДОБАВЉАЧ 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.Понуђач је дужан да модел уговора попуни и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.Уколико понуђач подноси понуду 

са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са 

уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који 

ће испоручити преко подизвођача.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум са обавезно наведеним 

подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно податком о 

понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела 

уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе 

понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Понуђач ______________________________ Из __________________, поступајући у 

складу са чланом 88, став 1 ЗЈН, доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404- 1/156Д-

2019-28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и 

објеката, обликована по партијама и то за Партију 1 – Водоводно - канализациони 

материјал, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
 

Дана  .  .____. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

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

определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати Образац трошкова припреме понуде. 
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 

и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 

62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, 

садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција 

у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне 

наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 

_______________________________ из ____________________, _______________________  (место)  (адреса) 

    (назив правног лица)    (место)  (адреса) 

 

 

,   _______,  ______________, ____________________________  
  

       (матични број)                    (ПИБ)                 (текући рачун) 

 

доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 

17620541, Рачун Буџета Града Ниша: 840-157640-83; 

 

За поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка материјала за потребе 

текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то за 

Партију 1 – Водоводно - канализациони материјал, брoj 404-1/156Д-2019-28 –, 

достављамо вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 
 

 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ-а, 

дате у нашој понуди  бр.  ____________ од ____________2020. године и овлашћујемо вас 

као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у 

складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших 

рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена 

код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор 

о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 
 

У  , .............. ........ године 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
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ПАРТИЈА II: 

 

 
 

МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 
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VI  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

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

следећу 

 
И З Ј А В У 

Понуђач  из _________________, у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал, испуњава услов из 

члана 26 ЗЈН, обавезне услове из члана 75 ЗЈН и додатне услове из члана 76, став 2 ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

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

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

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни 
приход у износу од најмање 1.000.000,00 динара; 

 да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, односно да за 

извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има 

најмање 2 (два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, 

ангажованих по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал, поднео независно и без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Дана_________________. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 
подизвођача, дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  из     

и подизвођач/и 

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал, испуњавају 

посебно обавезне услове из члана  75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

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

 

као и да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76, став 2 ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

 
 

Понуђач  из 

__________________, испуњава услов из члана 26 ЗЈН и додатне услове из члана 76, 

став 2 ЗЈН у погледу: 

 финансијског капацитета, односно да је у последње 3 (три) обрачунске године 

(2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 1.000.000,00 
динара; 

 пословног капацитета, односно да је у последње 3 (три) године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио/продао 
добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од најмање 1.000.000,00 

динара без урачунатог ПДВ-а; 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал, поднео независно и без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана______________ . године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим 

овлашћеним лицем/има подизвођач/има и потписује, само уколико понуђач извршење 

предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. Претходно попуњена 

Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и сваког подизвођача, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке 

делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 

бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 

попунити и потписати на наведен начин. 
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VIII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе 

понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

   из     

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал, испуњавају 

посебно услов из члана 26 ЗЈН и обавезне услове из члана 75 ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

као и да заједно испуњавају додатне услове из члана 76, став 2 ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварили укупан пословни 

приход у износу од најмање 1.000.000,00 динара; 

 

 да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у последње 3 

(три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки,  испоручили/продали добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202. 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да су заједничку понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал, поднели независно 

и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Дана _____________.. године 

  П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица)  

П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне и потпишу сва овлашћена лица 

понуђача из групе понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 
материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по 

партијама и то за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал; 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)   

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број и ПИБ   

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) а) 

самостално; 

б) са подизвођачима: 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

в) заједнички са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



43 /95 
 

 

  
СПЕЦИФИКАЦИЈА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ТЕКУЋИХ 

ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА OБЈЕКАТА ГРАДА НИША НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ  

р.бр НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА 
јед. 

мере 
количина 

јединична 

цена  

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(4х5=6) 

произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Керамичке плочице подне 33x33cm м2 5       

2 
Керамичке плочице подне за спољну 

употребу33x33cm 
м2 5       

3 Керамичке плочице зидне 33x33cm м2 5       

4 Гипс картонска плоча  д=9,5мм  м2 20       

5 Гипс картонска плоча д=12,5мм м2 20       

6 Влагоотпорна  гипс картонска плоча д=12,5мм м2 10       

7 Ватроотпорна  гипс картонска плоча д=12,5мм м2 5       

8 
Шраф 25mm за  гипс картонску плочу ( кутија 

од 100 комада) 
кутија 2       

9 
Бандаж трака за гипс картонску плочу, 

ш=5цм,Л=45м 
ком 50       

10 Фуген филер за гипс картонску плочу ( 5кг) ком 35       

11 UD профил за гипс картонску плочу, 3м  ком 70       

12 CD профил за гипс картонску плочу, 3м  ком 70       

13 UW профил  за гипс картонску плочу,3м   ком 70       

14 CW профил  за гипс картонску плочу,,4м ком 70       

15 
Пластични гужвајући типл Ф8mm дужина 50-

60mm-(кутија са 100комада) 
кутија 2       

16 
Пластични гужвајући типл Ф12mm дужина од 

70-80mm- (кутија са 50комада) 
кутија 2       

17 
Пластични типл са шрафом Ф12mm дужина од 

110-120mm- (кутија са 50комада) 
кутија 1       

18 
Пластични типл са шрафом Ф14mm дужина 

120mm-(кутија са 50комада)  
кутија 1       

19 Угаона лајсна без мрежице, 2,5м ком 20       

20 Угаона лајсна са мрежицом, 2,5м ком 70       

21 
Анкер висилица са опругом, за спуштени гипс 

картон плафон 
ком 70       

22 
Дистанцер,држач металне подконструкције за 

спуштени плафон 
ком 70       

23 Жица висилица 50мм за спуштени плафон ком 100       

24 Жица висилица 100мм за спуштени плафон ком 100       

25 Емајл лак  (0,75л) бели ком 20       

26 
Основна (темељна) боја за метал - на бази 

уљаног разређивача 0,9кг 
ком 10       
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27 
Основна (темељна) боја за дрво  - на бази 

уљаног разређивача 0,9кг 
ком 15       

28 Лак за чамце  (0,75л) ком 10       

29 Глет-маса (  25 кг) џак 70       

30 Полудисперзија (25кг) канта 70       

31 Мрежица за зидове м2 40       

32 Грађевински лепак (25кг) џак 30       

33 
Професионални монтажни лепак без растварача 

за пиштољ (MOMENT FIX или слично) 
ком 8       

34 

Професионални монтажни лепак без растварача  

(300гр) туба (MOMENT FIX TOTAL, Sika 

anchorfix-1, или слично) 

ком 8       

35 

Супер-лепак-универзални за еластичне спојеве , 

за дрво, метал, пластику,кожу, отпоран на 

температуру,воду, удар 3грама ( loctite или 

слично) 

ком 12       

36 

Супер-лепак-универзални за еластичне спојеве , 

за дрво, метал, пластику,кожу 50мл ( MOMENT 

KLAFTKLEBER или слично) 

ком 12       

37 

Двокомпонентни епоксидни лепак - отпоран на 

воду и хемикалије(за дрво, метал, стакло, 

керамику,тврда пластика, бетон) 0,8 кг+ 0,74 кг 

( TIGROKOL или слично) 

ком 8       

38 Садолин за столарију (0,75л) ком 20       

39 Шмиргла  за дрво и метал,уска 120  м 50       

40 Шмиргла за зидове, уска 150 м 50       

41 Шмиргла за зидове, уска 80 м 50       

42 Шмиргла за зидове, уска 100 м 50       

43 Тонер (100мл концентрат) браон ком 20       

44 Тонер (100мл концентрат) окер ком 20       

45 Тонер (100мл концентрат) црни ком 20       

46 Тонер (100мл концентрат) црвени ком 20       

47 Тонер (1л концентрат) браон ком 2       

48 Тонер (1л концентрат) окер ком 2       

49 Креп трака (30мм) ком 50       

50 Креп трака (50мм) ком 50       

51 Гипс (2кг) ком 50       

52 Подлога за полудисперзију (1:9) (1л) ком 70       

53 
Подлога за блокирање флека-акрилни прајмер 

за блокаду флека  (1л) 
ком 50       
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54 Фасадекс водени (25кг) канта 10       

55 Фасадекс водени (5кг) канта 10       

56 Фасадекс уљани (25кг) канта 8       

57 Фасадекс уљани (5кг) канта 8       

58 
Силиконски кит - грађевински транспарентне 

боје (280мл) 
ком 20       

59 
Силиконски кит - санитарни-бели (280мл или 

више) 
ком 20       

60 Пиштољ за силикон ком 8       

61 Лепак за керамику (25кг) џак 30       

62 Уметак за ваљак 10цм ( само памук) резерва ком 10       

63 Ваљак 18цм ком 15       

64 Уметак за ваљак 25цм, резерва ком 10       

65 Ручица за ваљак 10цм ком 5       

66 Ручица за ваљак 18цм ком 5       

67 Ручица за ваљак 25цм ком 5       

68 Метални телескоп за кречење 300 цм ком 2       

69 Метални телескоп за кречење 150 цм ком 2       

70 Четка лак, дрвена дршка  50 мм за столарију ком 5       

71 Четка лак дрвена дршка  80 мм за столарију ком 5       

72 Четка лак, дрвена дршка  100 мм за столарију ком 5       

73 Четка флах, пластична дршка,  3цм ком 5       

74 Четка флах, пластична дршка,  7цм ком 5       

75 Четка флах, пластична дршка,  9цм ком 5       

76 Угаона четка за радијаторе ком 5       

77 Пур пена  -нискоекспандирајућа ком 20       

78 Пиштољ за пур пену ком 5       

79 Стиропор (17гр), д=2цм м1 30       

80 Стиропор (17гр), д=5цм м2 50       

81 Чистач пиштоља за пур пену (500мл) ком 2       

82 Ланени фирнајз ( 0,9л) ком 5       

82 Ауто лак у спреју (црвени) ком 5       

82 Ауто лак у спреју (зелени) ком 5       

83 Ауто лак у спреју (бели) ком 3       

84 
Заштитне грађевиндске рукавице бест или 

одговарајуће  платнене 
ком 5       
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85 Брусени кит за дрво 1л ком 5       

86 Метални кит 380 гр ком 5       

87 Челична четка  5 реда ком 5       

88 Основна боја за метал (0,75л) ком 20       

89 Фангла за малтер пластична ком 3       

90 Мистрија са дрвеном дршком 20цм ком 3       

91 Заштитна маска за уста и нос ком 30       

92 Платнена врећа за шут ком 50       

93 Решетка-цедиљка за ваљак -пластична ком 2       

94 Миксер за лепак 20кг/ф100 ком 2       

95 Шпакла хромирана са дрвеном дршком 3цм ком 3       

96 Шпакла  хромирана са дрвеном дршком  7цм ком 3       

97 Шпакла  хромирана са дрвеном дршком  9цм ком 3       

98 Глетелица од росфраја 80цм ком 3       

99 Професионални стругач за стакло  ком 3       

100 Скалпер 18мм, метални ком 6       

101 Разређивач уљани (0,9л) ком 20       

102 Разређивач нитро (0,9л) ком 20       

103 Нитро-емајл лак  ком 15       

104 Лепак за дрво-туткало 500 гр ком 3       

105 
Акрилни силикон за повезивање различитих 

материјала 300мл 
ком 7       

106 
Акрилни кит за обраду и глетовање малтера, 

бетона, дрвета 800гр 
ком 7       

107 
Акрилни лепак за плафонске облоге-гипс 

картон плоче 1,5кг ( Титан плус или слично) 
ком 7       

108 Лепак за стиропор 25кг  ком 5       

109 
Шраф  са типлом куцајући од Ф6мм дужине 

40мм  (кутија од 100 комада) 
кутија 6       

110 
Шраф 3,5x9,5mm (саморезујући врх 

фосватизиран за кнауф-кутија од 1000 ком.) 
кутија 2       

111 
Шраф 3,5х35mm (саморезујући врх 

фосватизиран за кнауф-кутија од 1000 ком.) 
кутија 2       

112 
Типл типа Ласта 10x47 G ( кутија од 100 

комада) 
кутија 4       

113 
Наставак CD профила за гипс картон плоче 

100ком 
кутија 2       

114 

Специјална хидроизолациона трака за 

заптивање ивица и фуга у мокрим просторијама 

ролна од 10м ( СИКА или слично) 

ком 1       

115 

Једнокомпонентни цементни малтер за 

хидроизолацију и заштиту бетона  20 кг( СИКА 

или слично) 

ком 2       

116 
Еластични течни хидроизолациони премаз 5кг ( 

СИКА или слично) 
ком 2       
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117 

Трајно еластична маса за 

заптивање(хидроизолацију) пукотина - 

WASSERDICHT 0.75/1 или слично 

ком 2       

118 Пластична фолија за покривање 4mх5m ком 100       

119 Aмстронг плафон са конструкцијом м2 5    

120 Стаклена мрежица за армирањe од 145гр м2 5    

121 Фибер влакна за малтерисањe kg 1    

122 машински малтер – кречни џакови од25 Kg ком 1    

123 Двоструко лепљива трака од 5 cm ком 2    

 Двоструко лепљива трака од 3 cm ком 2    

124 Самолепљива фолија пескарена за прозоре м2 5    

125 
Шпакла  хромирана са дрвеном дршком 

15цм 
ком 1    

  УКУПНО без ПДВ-а         

  ПДВ         

  УКУПНО са ПДВ-ом         

 

Напомена: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Понуђач може понудити одговарајуће добро 

минимално наведених или бољих карактеристика и квалитета. 

 

 

 

Упутство за попуњавање рекапитулације и обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис 

добра и то тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у 

колони 5) са траженим оквирним количинама (које су наведене у колони 4). 

Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин: 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за партију 2, Молерско – фарбарски материјал: 

 
Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима без 

урачунатог ПДВ-а 

 

  динара 

 
ПДВ                                 % 

 
 динара 

Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима са 

урачунатим ПДВ-ом 

 

  динара 
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Рок испоруке:  дана (не може бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког 

појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, Ул. Николе Пашића бр. 

24, 18105 Ниш) 

Рок важења понуде:  дана (не може бити краћи од 60 (шездесет) дана) од дана 

отварања понуда 

 

Дана,________________. године 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни и потпише Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати исти. Укупна цена обухвата све 

зависне трошкове. Количина је дата оквирно, због чега Наручилац задржава право да у 

складу са потребама набави мању или већу количину у зависности од својих конкретних 

потреба 
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X  МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), дана *.*.2020. године, закључује се 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

Mатеријал за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката 

– Партија 2 - Молерско - фарбарски материјал 
између уговорних страна: 

1. Град Ниш, ул. 7. јули бр. 2, 18105 

Ниш, МБ:17620541; ПИБ:100232752;

 ТР:840-157640-83, коју

 заступа 

Градоначелник Дарко Булатовић,

 (у даљем тексту 

„НАРУЧИЛАЦ“) и 

2.     седиштем  у 

 ,  Ул.       

са број  ,  коју  заступа  , (у 

даљем тексту „ДОБАВЉАЧ“). 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Добављачу доделио Уговор 

о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, брoj 404-

1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање 

зграда и објеката, обликована по партијама и то за Партију 2 – Молерско - 

фарбарски материјал. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је сукцесивна купопродаја материјала за потребе текућих поправки и 

одржавање зграда и објеката, Партија 2 – Молерско - фарбарски материјал., у свему у складу 

са Обрасцем понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством 

како да се попуни из изабране понуде Добављача број  од ____________године. 

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити): а) самостално; 

б) са подизвођачима: 

  из    

у износу од  % од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача    

  из    

у износу од _% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који  ће  

извршити преко подизвођача    

в) заједнички, у групи са: 

  из    

  из    

  из    
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ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи 

 динара без урачунатог ПДВ-а,  односно 

 динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је 

на основу јединичних цена из Обрасца понуде са спецификацијом добара са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се  попуни  из изабране понуде  Добављача 

број _________од_____________. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумевају 

испоруку „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у 

погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од 

својих конкретних потреба, до износа процењене вредности за ту набавку од 

************ динара без урачунатог ПДВ-а, наведене у Плану набавки Наручиоца и у 

Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац 

ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

наредну буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити 

одобрена у тој буџетској години. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни не могу се мењати до коначне 

реализације посла. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може 

реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 6. овог Уговора. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора 

испоручи у количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року 

од_____дана (не може  бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког појединачног захтева 

Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. Николе Пашића бр. 24, 18105 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања 

уговора. 

Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде са 

спецификацијом добара са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни из изабране понуде Добављача. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
Наручилац ће предметна добра из Обрасца понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, платити у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом 

документацијом, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 68/2015 и 113/2017), 

уплатом на текући рачун Добављача број _________ код   ___________ банке. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 



51 /95 
 

 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 1. овог уговора врше 

представници уговорних страна, који отпремницом констатују примопредају добара. 

Уколико представник Наручиоца приликом примопредаје добара констатује да 

испоручено добро не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених одступања 

у квалитету и количини добара, дужан је да одбије потписивање отпремнице о чему се 

сачињава Записник о рекламацији, који потписују овлашћени представници Добављача и 

Наручиоца. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара 

даном потписивања отпремнице од стране овлашћених представника уговорних страна. 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко 

соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке 

(оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет 

странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за сваку партију посебно). 

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

чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

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

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 

меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења 

посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. 
 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 7. 

Ако Добављач не испоручи добра, траженог квалитета, у количинама и у року 

предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% 

укупне цене добара, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих 

због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 

ступања на снагу, односно до утрошка средстава опредељених у буџету за те намене. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене 

морају бити сачињене у писаној форми анекса Уговора. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о 

јавним набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну 

писану форму и сагласност уговорних страна. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати 

споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним 

судом у Нишу. 

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) задржава Наручилац, 

а 1 (један) Добављач. 

 
НАРУЧИЛАЦ 
за Град Ниш Градоначелник 
 
 

 

Дарко Булатовић 

                 ДОБАВЉАЧ 

  

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.Понуђач је дужан да модел уговора попуни и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.Уколико понуђач подноси понуду 

са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са 

уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који 

ће испоручити преко подизвођача.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум са обавезно наведеним 

подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно податком о 

понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела 

уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе 

понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Понуђач ______________________________ из __________________, поступајући у складу са 

чланом 88, став 1 ЗЈН, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404- 1/156Д-2019-28 – Набавка материјала 

за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то 

за Партију 2 – Молерско - фарбарски материјал., како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
 

Дана  .  .____. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

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

определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати Образац трошкова припреме понуде. 
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 

и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 

62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, 

садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција 

у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне 

наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 

_______________________________ из ____________________, _______________________  (место)  (адреса) 

    (назив правног лица)    (место)  (адреса) 

 

 

,   _______,  ______________, ____________________________  
  

       (матични број)                    (ПИБ)                 (текући рачун) 

 

доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 

17620541, Рачун Буџета Града Ниша: 840-157640-83; 

 

За поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка материјала за потребе 

текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то за 

Партију 2 – Водоводно - канализациони материјал, брoj 404-1/156Д-2019-28 –, 

достављамо вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 
 

 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ-а, 

дате у нашој понуди  бр.  ____________ од ____________2019. године и овлашћујемо вас 

као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у 

складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших 

рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена 

код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор 

о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 
 

У  , .............. ........ године 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
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ПАРТИЈА III: 

 

 
 

БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 
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VI  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

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

следећу 

 
И З Ј А В У 

Понуђач  из _________________, у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 3 – Браварски материјал, испуњава услов из члана 26 

ЗЈН, обавезне услове из члана 75 ЗЈН и додатне услове из члана 76, став 2 ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

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

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни 
приход у износу од најмање 1.000.000,00 динара; 

 да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, односно да за 

извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има 

најмање 2 (два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, 

ангажованих по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 3 – Браварски материјал, поднео независно и без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Дана_________________. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 
подизвођача, дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  из     

и подизвођач/и 

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 3 – Браварски материјал, испуњавају посебно обавезне 

услове из члана  75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

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

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

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

 

као и да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76, став 2 ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

 
 

Понуђач  из 

__________________, испуњава услов из члана 26 ЗЈН и додатне услове из члана 76, 

став 2 ЗЈН у погледу: 

 финансијског капацитета, односно да је у последње 3 (три) обрачунске године 

(2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 1.000.000,00 
динара; 

 пословног капацитета, односно да је у последње 3 (три) године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио/продао 
добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од најмање 1.000.000,00 

динара без урачунатог ПДВ-а; 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 3 – Браварски материјал материјал, поднео независно и без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана______________ . године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим 

овлашћеним лицем/има подизвођач/има и потписује, само уколико понуђач извршење 

предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. Претходно попуњена 

Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и сваког подизвођача, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке 

делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 

бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 

попунити и потписати на наведен начин. 
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VIII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе 

понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

   из     

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 3 – Браварски материјал, испуњавају посебно услов из 

члана 26 ЗЈН и обавезне услове из члана 75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

као и да заједно испуњавају додатне услове из члана 76, став 2 ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварили укупан пословни 

приход у износу од најмање 1.000.000,00 динара; 

 

 да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у последње 3 

(три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки,  испоручили/продали добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 
предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202. 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да су заједничку понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 3 – Браварски материјал, поднели независно и без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Дана _____________.. године 

  П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица)  

П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне и потпишу сва овлашћена лица 

понуђача из групе понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 
материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по 

партијама и то за Партију 3 – Браварски материјал; 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)   

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број и ПИБ   

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) а) 

самостално; 

б) са подизвођачима: 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

в) заједнички са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА БРАВАРСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

       

ред. 

бр. 
Назив артикла 

Јед. 

Мере 
Количина 

Јединична 

цена по 

јед.мере  

Укупна цена 

за количину 

без 

урачунатог 

ПДВ (4х5=6)  

произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 брус.пл.180х3х22/а ком. 1       

2 брус.пл.230х3х22/а ком. 1       

3 брус.пл.230х3х22/ц ком. 1       

4 брус.пл.300х3,5х32/а ком. 1       

5 брус.пл.300х3,5х32/ц ком. 1       

6 брусна плоча 180х6х22А ком. 1       

7 брусн.пл.115х2,0х22/А ком. 1       

8 брусн.пл.115х2,5х22/А ком. 3       

9 брусн.пл.125х2,5х22/А ком. 3       

10 брусн.пл.180х2,5х22/А ком. 3       

11 брусн.пл.230х2,5х22/А ком. 3       

12 брусн.пл.125х2,5х22/Ц ком. 3       

13 брусн.пл.180х2,5х22/Ц ком. 3       

14 брусн.пл.230х2,5х22/Ц ком. 2       

15 брусн.пл.125х6,4х22/А ком. 2       

16 брусн.пл.180х6,4х22/А ком. 2       

17 бургија видија 4мм ком. 2       

18 бургија видија 6 мм ком. 2       

19 бургија видија 8 мм ком. 2       

20 бургија видија 10 мм ком. 2       

21 бургија видија 12 мм ком. 2       

22 бург.спира. 1,1 мм ком. 2       

23 бург.спира. 1,6 мм ком. 2       

24 бург.спира. 1,8 мм ком. 2       

25 бургија спирална 6 мм ком. 2       

26 бургија спирална 8 мм ком. 2       

27 бургија спирална 10 мм ком. 2       

28 бургија спирална 12 мм ком. 2       

29 бургија спирална 3,0 мм ком. 2       

30 бургија спирална 3,2 мм ком. 2       

31 бургија спирална 4,0 мм ком. 2       

32 бургија спирална 4,2 мм ком. 2       

33 бургија спирална 4,5 мм ком. 2       

34 бургија спирална 5,0 мм ком. 2       

35 бургија спирална 5,5 мм ком. 2       

36 бургија спирална 6,5 мм ком. 2       

37 бургија SDS-plus 16мм х 460мм ком. 1       

38 бургија SDS-plus 25мм х 460мм ком. 1       

39 бургија SDS-plus 10мм х 460мм ком. 1       

40 бурги.за дрво 3 ком. 2       

41 бурги.за дрво 4 ком. 2       

42 бурги.за дрво 5 ком. 2       

43 бурги.за дрво 6 ком. 2       

44 бурги.за дрво 8 ком. 2       

45 бурги.за дрво 10 ком. 2       

46 бурги.за дрво 12 ком. 2       



63 /95 
 

47 челична четка 5 реда ком. 1       

48 челични типли м8 ком. 10       

49 челични типли м10 ком. 5       

50 челични типли м12 ком. 5       

51 челични типли м20 ком. 5       

52 електрода 2,5 кг. 5       

53 електрода ЕВБ-50 Фи 2,5 кг. 1       

54 електрода супер НИ 2,5 кг. 1       

55 електрода супер НИ 3,25 кг. 1       

56 електрода прохр.19/9нц 2,5 кг 1       

57 електрода гус.супер ни 2,5 кг 1       

58 електрода гус.супер ни 3,25 кг 1       

59 глинерица 220/180 ком. 1       

60 глинерица 6-24 В ком. 5       

61 гумени одбојник за врата ком. 5       

62 канап 2,5/2 500 гр ком. 1       

63 канап 2,5/2-100 гр ком. 1       

64 катанац 25мм ком. 1       

65 катанац 30мм ком. 1       

66 катанац 40мм ком. 1       

67 катанац 45мм ком. 1       

68 катанац 50мм ком. 1       

69 квака са штитом четв. ком. 1       

70 квака за мет.врата  ком. 1       

71 квака елоксирана ком. 1       

72 ланац метарски А20 кг. 5       

73 ланац метарски А60 кг. 5       

74 либела ал.100цм ком. 5       

75 либела ал.50цм ком. 1       

76 лист бонсека ком. 5       

77 лист за тесетеру ручну ком. 1       

78 лустер кука 3,5х20 ком. 2       

79 лустер кука 3х20 ком. 2       

80а чекић 500 гр. ком. 1       

80 мацола 5кг ком. 1       

81 маказе за лим  ком. 1       

82 
мех.за клизна врата и шина за врата 

(комплет) 
ком. 1       

83 метар 5м ком. 3       

84 
Олифна метална (квака једнострука 

за прозор 
ком. 3       

85 пиштољ за силикон ком. 2       

86 поп нитна ал.3,2х10 ком. 50       

87 поп нитна ал.3,2х8 ком. 50       

88 поп нитна ал.3.9х10 ком. 50       

89 поп нитна ал.3.9х12 ком. 50       

90 поп нитна ал.3.9х14 ком. 50       

91 поп нитна ал.3.9х8 ком. 50       

92 поп нитна ал.4,9х12 ком. 50       

93 поп нитна ал.4,8х14 ком. 50       

94 шелна хром 8-12 ком. 5       

95 шелна хром 10-16 ком. 5       

96 шелна хром 12-20 ком. 5       

97 шелна хром 30-45 ком. 5       
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98 шелна хром 80-100 ком. 5       

99 шелна хром 16-25 ком. 5       

100 шелна хром 20-32 ком. 5       

101 скалпел 18мм ком. 5       

102 падобран типли ПВЦ ком. 50       

103 типли ПВЦ 6 ком. 50       

104 типли ПВЦ 8 ком. 50       

105 типли ПВЦ 10 ком. 50       

106 типли ПВЦ 12 ком. 50       

107 типли ПВЦ 14 ком. 50       

108 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=18 ком. 50       

109 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=20 ком. 50       

110 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=25 ком. 50       

111 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=30 ком. 50       

112 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=35 ком. 50       

113 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=40 ком. 50       

114 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=50 ком. 50       

115 вијак JUS.M.B1.051 M=4  l=60 ком. 50       

116 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=20 ком. 50       

117 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=25 ком. 50       

118 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=30 ком. 50       

119 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=35 ком. 50       

120 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=40 ком. 50       

121 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=50 ком. 50       

122 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=60 ком. 50       

123 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=70 ком. 50       

124 вијак JUS.M.B1.051 M=5  l=80 ком. 50       

125 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=22 ком. 50       

126 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=25 ком. 50       

127 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=30 ком. 50       

128 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=35 ком. 50       

129 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=40 ком. 50       

130 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=50 ком. 50       

131 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=60 ком. 50       

132 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=70 ком. 50       

133 вијак JUS.M.B1.051 M=6  l=80 ком. 50       

134 вијак JUS.M31.051 M=8  l=28 ком. 50       

135 вијак JUS.M31.051 M=8  l=30 ком. 50       

136 вијак JUS.M31.051 M=8  l=35 ком. 50       

137 вијак JUS.M31.051 M=8  l=40 ком. 50       

138 вијак JUS.M31.051 M=8  l=50 ком. 50       

139 вијак JUS.M31.051 M=8  l=60 ком. 50       

140 вијак JUS.M31.051 M=8  l=70 ком. 50       

141 вијак JUS.M31.051 M=8  l=80 ком. 50       

142 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=8 ком. 50       

143 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=10 ком. 50       

144 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=15 ком. 50       

145 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=20 ком. 50       

146 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=25 ком. 50       

147 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=30 ком. 50       

148 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=40 ком. 50       

149 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=50 ком. 50       

150 вијак JUS.MB1.053 M=4  l=60 ком. 50       

151 вијак JUS.MB1.053 M=5  l=10 ком. 50       
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152 вијак JUS.MB1.053 M=5  l=15 ком. 50       

153 вијак JUS.MB1.053 M=5  l=20 ком. 50       

154 вијак JUS.MB1.053 M=5  l=30 ком. 50       

155 вијак JUS.MB1.053 M=5  l=40 ком. 50       

156 вијак JUS.MB1.053 M=5  l=50 ком. 50       

157 вијак JUS.MB1.053 M=5  l=60 ком. 50       

158 вијак JUS.MB1.053 M=6  l=10 ком. 50       

159 вијак JUS.MB1.053 M=6  l=15 ком. 50       

160 вијак JUS.MB1.053 M=6  l=20 ком. 50       

161 вијак JUS.MB1.053 M=6  l=30 ком. 50       

162 вијак JUS.MB1.053 M=6  l=40 ком. 50       

163 вијак JUS.MB1.053 M=6  l=50 ком. 50       

164 вијак JUS.MB1.053 M=6  l=60 ком. 50       

165 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=6 ком. 50       

166 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=10 ком. 50       

167 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=15 ком. 50       

168 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=20 ком. 50       

169 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=30 ком. 50       

170 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=40 ком. 50       

171 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=50 ком. 50       

172 вијак JUS.MB1.103 M=4  l=60 ком. 50       

173 вијак JUS.MB1.103 M=5  l=8 ком. 50       

174 вијак JUS.MB1.103 M=5  l=10 ком. 50       

175 вијак JUS.MB1.103 M=5  l=20 ком. 50       

176 вијак JUS.MB1.103 M=5  l=30 ком. 50       

177 вијак JUS.MB1.103 M=5  l=40 ком. 50       

178 вијак JUS.MB1.103 M=5  l=50 ком. 50       

179 вијак JUS.MB1.103 M=5  l=60 ком. 50       

180 вијак JUS.MB1.171 M=5  l=16 ком. 50       

181 вијак JUS.MB1.171 M=5  l=20 ком. 50       

182 вијак JUS.MB1.171 M=5  l=30 ком. 50       

183 вијак JUS.MB1.171 M=5  l=40 ком. 50       

184 вијак JUS.MB1.171 M=5  l=50 ком. 50       

185 вијак JUS.MB1.171 M=5  l=60 ком. 50       

186 вијак JUS.MB1.171 M=8  l=20 ком. 50       

187 вијак JUS.MB1.171 M=8  l=30 ком. 50       

188 вијак JUS.MB1.171 M=8  l=40 ком. 50       

189 вијак JUS.MB1.171 M=8  l=50 ком. 50       

190 вијак JUS.MB1.171 M=8  l=60 ком. 50       

191 вијак JUS.MB1.171 M=8  l=70 ком. 50       

192 вијак JUS.MB1.171 M=8  l=80 ком. 50       

193 вијак JUS.MB1.136 M=8  l=20 ком. 50       

194 вијак JUS.MB1.136 M=8  l=30 ком. 50       

195 вијак JUS.MB1.136 M=8  l=40 ком. 50       

196 вијак JUS.MB1.136 M=8  l=50 ком. 50       

197 вијак JUS.MB1.136 M=8  l=60 ком. 50       

198 вијак JUS.MB1.136 M=8  l=70 ком. 50       

199 вијак JUS.MB1.136 M=8  l=80 ком. 50       

200 вијак JUS.MB1.456 ф 2,2  l=15 ком. 50       

201 вијак JUS.MB1.456 ф 2,9  l=25 ком. 50       

202 вијак JUS.MB1.456 ф 2,9  l=30 ком. 50       

203 вијак JUS.MB1.456 ф 4,2  l=9,5 ком. 50       

204 вијак JUS.MB1.456 ф 4,2  l=20 ком. 50       

205 вијак JUS.MB1.456 ф 4,2  l=30 ком. 50       
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206 вијак JUS.MB1.456 ф 4,2  l=50 ком. 50       

207 вијак JUS.MB1.456 ф 6,3  l=16 ком. 50       

208 вијак JUS.MB1.456 ф 6,3  l=20 ком. 50       

209 вијак JUS.MB1.456 ф 6,3  l=30 ком. 50       

210 вијак JUS.MB1.456 ф6,3  l=50 ком. 50       

211 вијак JUS.MB1.457 ф 4,2  l=9,5 ком. 50       

212 вијак JUS.MB1.457 ф 4,2  l=15 ком. 50       

213 вијак JUS.MB1.457 ф 4,2  l=20 ком. 50       

214 вијак JUS.MB1.457 ф 4,2  l=30 ком. 50       

215 вијак JUS.MB1.457 ф 4,2  l=40 ком. 50       

216 вијак JUS.MB1.457 ф 4,2  l=50 ком. 50       

217 вијак JUS.MB1.458 ф 4,2  l=9,5 ком. 50       

218 вијак JUS.MB1.458 ф 4,2  l=15 ком. 50       

219 вијак JUS.MB1.458 ф 4,2  l=20 ком. 50       

220 вијак JUS.MB1.458 ф 4,2  l=30 ком. 50       

221 вијак JUS.MB1.458 ф 4,2  l=40 ком. 50       

222 вијак JUS.MB1.458 ф 4,2  l=50 ком. 50       

223 вијак JUS.MB1.465 ф 4,2  l=13 ком. 50       

224 вијак JUS.MB1.465 ф 4,2  l=20 ком. 50       

225 вијак JUS.MB1.465 ф 4,2  l=30 ком. 50       

226 вијак JUS.MB1.465 ф 4,2  l=40 ком. 50       

227 вијак JUS.MB1.465 ф 4,2  l=50 ком. 50       

228 вијак JUS.MB1.466 ф 4,2  l=9,5 ком. 50       

229 вијак JUS.MB1.466 ф 4,2  l=15 ком. 50       

230 вијак JUS.MB1.466 ф 4,2  l=20 ком. 50       

231 вијак JUS.MB1.466 ф 4,2  l=30 ком. 50       

232 вијак JUS.MB1.466 ф 4,2  l=40 ком. 50       

233 вијак JUS.MB1.466 ф 4,2  l=50 ком. 50       

234 вијак JUS.MB1.467 ф 42  l=13 ком. 50       

235 вијак JUS.MB1.467 ф 42  l=20 ком. 50       

236 вијак JUS.MB1.467 ф 42  l=30 ком. 50       

237 вијак JUS.MB1.467 ф 42  l=40 ком. 50       

238 вијак JUS.MB1.467 ф 42  l=50 ком. 50       

239 вијак JUS.MB1.500 ф 8  l=20 ком. 50       

240 вијак JUS.MB1.500 ф 8  l=30 ком. 50       

241 вијак JUS.MB1.500 ф 8  l=40 ком. 50       

242 вијак JUS.MB1.500 ф 8  l=50 ком. 50       

243 вијак JUS.MB1.500 ф 8  l=60 ком. 50       

244 вијак JUS.MB1.500 ф 8  l=80 ком. 50       

245 вијак JUS.MB1.510 ф 6  l=25 ком. 50       

246 вијак JUS.MB1.510 ф 6  l=35 ком. 50       

247 вијак JUS.MB1.510 ф 6  l=40 ком. 50       

248 вијак JUS.MB1.510 ф 6  l=50 ком. 50       

249 вијак JUS.MB1.510 ф 6  l=60 ком. 50       

250 вијак JUS.MB1.510 ф 6  l=80 ком. 50       

251 вијак за иверицу С-371 ф 3  l=7 ком. 50       

252 вијак за иверицу С-371ф3  l=15 ком. 50       

253 вијак за иверицу С-371ф3  l=20 ком. 50       

254 вијак за иверицу С-371ф3  l=25 ком. 50       

255 вијак за иверицу С-371ф3  l=30 ком. 50       

256 вијак за иверицу С-371ф3  l=35 ком. 50       

257 вијак за иверицу С-371ф3  l=40 ком. 50       

258 вијак за иверицу С-371ф3  l=45 ком. 50       

259 вијак за иверицу С-371ф3  l=50 ком. 50       
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260 вијак за иверицу С-371ф5  l=7 ком. 50       

261 вијак за иверицу С-371ф5  l=15 ком. 50       

262 вијак за иверицу С-371ф5  l=20 ком. 50       

263 вијак за иверицу С-371ф5  l=25 ком. 50       

264 вијак за иверицу С-371ф5  l=30 ком. 50       

265 вијак за иверицу С-371ф5  l=35 ком. 50       

266 вијак за иверицу С-371ф5  l=40 ком. 50       

267 вијак за иверицу С-371ф5  l=45 ком. 50       

268 вијак за иверицу С-371ф5  l=50 ком. 50       

269 вијак за лим ф 4,2   l=19 ком. 50       

270 вијак за лим ф 4,2   l=25 ком. 50       

271 вијак за лим са подлошком ф 3,5 l=9,5 ком. 50       

272 вијак за лим са подлошком ф 3,5 l=16 ком. 50       

273 вијак за лим са подлошком ф 4,2 l=9,5 ком. 50       

274 вијак за лим са подлошком ф 4,2 l=28 ком. 50       

275 вијак за гипсане плоче ф 3,9  l=25 ком. 50       

276 вијак за гипсане плоче ф 3,9  l=55 ком. 50       

277 вијак за гипсане плоче ф 4,2  l=25 ком. 50       

278 вијак за гипсане плоче ф 4,2  l=55 ком. 50       

279 вијак самоурезивни ф 6,3  l=19 ком. 50       

280 вијак самоурезивни ф 6,3  l=30 ком. 50       

281 вијак самоурезивни ф 6,3  l=40 ком. 50       

282 вијак самоурезивни ф 6,3  l=50 ком. 50       

283 вијак самоурезивни ф 6,3  l=60 ком. 50       

284 вијак самоурезивни ф 6,3  l=70 ком. 50       

285 вијак самоурезивни ф 6,3  l=80 ком. 50       

286 матица М-4 ком. 50       

287 матица М-5 ком. 50       

288 матица М-6 ком. 50       

289 матица М-8 ком. 50       

290 матица М10 ком. 50       

291 матица М12 JUS ком. 50       

292 матица М14 ком. 50       

293 матица М18 ком. 50       

294 матица М20 ком. 50       

295 подлошка широка 014м 6 ком. 50       

296 подлошка широка 014м 8 ком. 50       

297 подлошка широка 014м 10 ком. 50       

298 подлошка широка 014м 12 ком. 50       

299 подлошка равна М5 ком. 50       

300 подлошка равна М10 ком. 50       

301 подлошка равна М16 ком. 50       

302 подлошка равна М18 ком. 50       

303 подлошка равна М20 ком. 50       

304 елзет уметак ком. 10       

305 трукер елоксирани пар 50       

306 шилд елоксирани пар 50       

307 шилд метал. Пар 10       

308 триб за прозор ком. 1       

309 триб црни ПВЦ ком. 1       

310 олифна црна ПВЦ коч. Ком. 1       

311 лајсна месингана м 1       

312 браварска шарка 12 ком. 1       

313 браварска шарка 16 ком. 1       
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314 браварска шарка 18 ком. 1       

315 браварска шарка 20 ком. 1       

316 сајла за канализацију 3м ком. 1       

317 сајла за канализацију 5м ком. 1       

318 сајла за канлизацију 10м ком. 1       

319 цилиндар са дугм. 30/30 мс ел ком. 1       

320 цилиндар кодиран 60 х110 ком. 1       

321 жица паљена 1,2 кг 1       

322 жица паљена 1,4 кг 1       

323 жица паљена 2,2 кг 1       

324 жица поцин. 1,2 кг 1       

325 жица поцин. 3,1 кг 1       

326 жица поцин. 4,0 кг 1       

327 жица поцин. 2,2 кг 1       

328 жица поцин. 1,8 кг 1       

329 жица паљена 4,0 кг 1       

330 жица паљена 1,4 кг 1       

331 жица поцин. 2,0 кг 1       

332 навојна шипка М6 ком. 1       

333 навојна шипка М10 ком. 1       

334 навојна шипка М12 ком. 1       

335 навојна шипка М14 ком. 1       

336 навојна шипка М16 ком. 1       

337 навојна шипка М18 ком. 1       

338 навојна шипка М20 ком. 1       

339 подлошка ел.ЈУС 110М6 ком. 1       

340 подлошка ел.ЈУС 110М8 ком. 1       

341 подлошка ел.ЈУС 110М10 ком. 1       

342 подлошка ел.ЈУС 110М12 ком. 1       

343 подлошка ел.ЈУС 110М14 ком. 1       

344 подлошка ел.ЈУС 110М18 ком. 1       

345 шахт поклопац 30кг са рамом ком. 1       

346 рам за бонсек ком. 1       

347 држач електроде 600А ком. 1       

348 клешта за варење 600А ком. 1       

349 држач масе већи ком. 1       

350 држач масе мањи ком. 1       

351 држач масе штипаљка ком. 1       

352 штуцна обична НИ ком. 1       

353 триб бели ПВЦ ком. 1       

354 мердевине поц.4 (3+1) ком. 1       

355 мердевине поц.5 (4+1) ком. 1       

356 мердевине поц.7 (6+1) ком. 1       

357 мердевине поц.8 (7+1) ком. 1       

363 рингла гурајућа 100мм ком. 1       

364 рингла гурајућа 150мм ком. 1       

365 рингла преклопна 150мм ком. 1       

366 рингла гурајућа уска 120мм ком. 1       

367 метални угаоник 1х1цм ком. 1       

368 метални угаоник 2х2цм ком. 1       

369 метални угаоник 3х3цм ком. 1       

370 метални угаоник 4х4цм ком. 1       

371 метални угаоник 5х5цм ком. 1       

372 метални угаоник 6х6цм ком. 1       
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376 реза за катанац средња ком. 1       

377 реза за врата Л-60 ком. 1       

378 бравица усадн језичак ком. 1       

379 рингла за метална врата  ком. 1       

381 ексери челични 3,8х60 кг 1       

382 ексери челични 3,8х70 кг 1       

383 ексери челични 4,2х80 кг 1       

384 ексери челични 4,2х100 кг 1       

385 ексери челични 2,0х25 кг 1       

386 ексери челични 2,5х30 кг 1       

387 ексери челични 3,0х40 кг 1       

388 ексери 20х40 кг 1       

389 ексери 42х120 кг 1       

390 ексери 60х160 кг 1       

391 ексери 31х60 кг 1       

392 ексери 25х25 сир.гл. кг 1       

393 ексери 60х140 кг 1       

394 ексери 16х25 кг 1       

395 ексери 31х70 кг 1       

396 ексери 34х80 кг 1       

397 ексери 28х60 кг 1       

398 ексери 60х200 кг 1       

399 ексери 42х100 кг 1       

400 ексери 34х70 кг 1       

401 ексери 18х30 кг 1       

402 ексери 50х140 кг 1       

403 ексери 34х60 кг 1       

404 ексери 31х50 кг 1       

405 ексери 16х16 широка глава кг 1       

406 ексери 22х50 широка глава кг 1       

407 ексери 28х50 широка глава кг 1       

408 ексери 28х70 широка глава кг 1       

409 ексери 16х30 широка глава кг 1       

410 ексери 25х25 У кг 1       

411 ексери 26,5х25 кг 1       

412 ексери 26,5х30 кг 1       

413 ексери 31х31У кг 1       

414 ексери 60х210 кг 1       

415 ексери 16х25 кг 1       

432 рингла прекл.200 др.в. ком. 1       

433 рингла прекл.300 др.в. ком. 1       

434 брава 6,5 о.кљ ком. 1       

435 брава 6,5 за цил ком. 10       

436 брава 6,5 са цилиндром ком. 10       

437 брава 8 за цилин ком. 1       

438 брава 8 за кључ ком. 20       

439 брава 8 са полуг.цилин. ком. 10       

441 шарка за вр.9 л/д ком. 1       

442 цилиндар 30,5+30,5 ком. 1       

443 цилиндар 29,5+35 ком. 1       

444 брава 6,5 за цил.ваљ. ком. 1       

445 брава 6,5 санитар.чвор ком. 1       

447 бравица за птт санд. ком. 1       

448 бравица за мет.ормар ком. 10       
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449 бравица за фијоку л/д ком. 50       

450 бравица за ормар ком. 50       

451 уметак за елзет браву 50х30 ком. 1       

452 точкић за намеш.50 лд ком. 1       

453 точкић за намеш.65 ком. 1       

454 чаура за точкић ком. 1       

455 точкић мали за намеш. ком. 1       

456 оков окр.нагиб.проз. гар. 1       

457 шарка за проз. 7 л/д ком. 1       

458 рингла прекл.за AL-.врата ком. 1       

459 брава 2,5 ваљак.за цилиндар. ком. 1       

460 брава 4 ваљак ком. 1       

461 реза за катанац   ком. 1       

462 реза сигурнос. ком. 1       

463 брава прикивај. л/д ком. 1       

464 шарка за орман коленаста ком. 1       

465 шарка за орман полуколенаста ком. 1       

466 шарка за орман равна ком. 1       

467 цилиндар 30,5+50 ком. 1       

468 цилиндар са дугметом ком. 1       

469 штит за санит.прост. ком. 1       

470 ринглица за намеш.106 ком. 1       

471 брава за клизна вра. ком. 1       

472 реза за врата ком. 1       

473 дугме за клизна врата ком. 1       

474 бравица за хармон.вра ком. 1       

475 брава 2,5 јеж.интер. ком. 1       

476 бравица за фијоку о.к ком. 1       

477 клав.сарнир ком. 1       

478 бравица стелујућа. ком. 1       

479 брава за противпоз.врата. ком. 1       

480 реза за врата ком. 1       

481 брава 8 са цилинд.поц. ком. 1       

482 реза за катанац ком. 1       

483 брава 2,5 јез.са цил. ком. 1       

484 цилиндар кодир.60  ком. 1       

485 аутомат за врата 212 ком. 1       

486 аутомат за врата 214 ком. 1       

487 катанац са умет.осиг ком. 1       

488 брава 2,5 о.кључ ком. 1       

489 брава 4 о.кључ ком. 1       

490 електрода дуктил 2,5 кг 1       

491 електрода дуктил 3,25 кг 1       

492 резач стакла ком. 1       

493 лист бонсека 1/1 ком. 1       

494 лист бонсека 2/2 ком. 1       

495 лист за метал дрво-бонсек ком. 1       

496 крстићи за плоч.2/200 ком. 1       

497 тефлон трака 10м ком. 1       

498 шпаринг 2,5цм d=2мм кг 1       

499 шпаринг 2,5цм d=3мм кг 1       

500 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 15х15 d=1,5мм 
кг 1       

501 кутијасти профил - квадратна кг 1       
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метална цев 20х20 d=1,5мм 

502 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 30х30 d=1,5мм 
кг 1       

503 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 40х40 d=1,5мм 
кг 1       

504 
кутијасти профил - квадратна 

метална цев 50х50 d=1,5мм 
кг 1       

505 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 20х10 d=1,5мм 
кг 1       

506 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 25х15 d=2мм 
кг 1       

507 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 30х20 d=2мм 
кг 1       

508 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 40х20 d=2,5мм 
кг 1       

509 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 40х30 d=2,5мм 
кг 1       

510 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 50х30 d=3,0мм 
кг 1       

511 
кутијасти профил - правоугана 

метална цев 60х30 d=3,0мм 
кг 1       

512 
метални равнокраки "L" профил 

30х30 d=2,0мм 
кг 1       

513 
метални равнокраки "L" профил 

40х40 d=3,0мм 
кг 1       

514 
метални равнокраки "L" профил 

50х50 d=4,0мм 
кг 1       

515 
алуминијумски равнокраки "L" 

профил 10х10 d=1,5мм 
кг 1       

516 челична четка за велику брусилицу ком 1       

517 челична четка за малу брусилицу ком 1       

518 
бургије за вађење рупа у дрвету 

(сврдла) 
гарнит. 1       

519 брезон шраф дрво – дрво ком 1       

520 брезон шраф метал – дрво ком 1       

521 одвијачи звездасти гарнит. 1       

522 одвијачи равни гарнит. 1       

523 кључеви окасто  - виљушкасти гарнит. 1       

524 кључеви окасто – окасти гарнит. 1       

525 кључеви виљушкасто – виљушкасти гарнит. 1       

526 цевасти кључеви (од ф3 до ф24) гарнит. 1       

527 гер за метал ком 1       

528 клешта за поп нитне ком 1       

529 пластични држач за полице ормана ком 1       

530 метални држач за полице ормана ком 1       

531 
маказе за сечење водоводне ПВЦ 

цеви 
ком 1       

532 угаони ношачи за полице10x10mm ком 2       

533 угаони ношачи за полице20x20mm ком 2       

534 угаони ношачи за полице40x40mm ком 2       

535 угаони ношачи за полице100x100mm ком 2       

536 угаони ношачи за полице150x150mm ком 2       

537 угаони ношачи за полице200x200mm ком 2       

538 
брава за ал-врата тип1-3055са ваљком 
Стублина или еквивалент  

ком 1       

539 брава за ал-врата тип2 ком 1       

540 брава за ал-врата тип3 ком 1       

541 брава за ПВЦ-врата тип1 Стублина ком 1       
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или еквивалент 

542 
брава за ПВЦ-врата тип2 Стублина 

или еквивалент  
ком 1       

543 
брава за ПВЦ-врата 1025.00 Стублина 

или еквивалент 
ком 1       

544 
квака за АЛ-врата тип 1023.00 
Стублина или еквивалент 

ком 1       

545 
квака за АЛ-врата тип 1028.00 

Стублина или еквивалент 
ком 1       

546 
Преклопни једнострани засун за 

врата Стублина или еквивалент 
ком 1       

547 шарка за пвц -врата ком. 1       

548 Шарка 2D за алу врата ком. 1       

549 канап за заставу (јарбол) 4мм м 20       

550 
Мрежа против птица 4x12м ПВЦ 

Рупице на мрежи:1,5 cm x 1,5 cm 
ком 2    

551 

Шиљци за голубове -Пречник иглице: 

1 мм Дужина иглица: 11,5 цм Број 

иглица: 20пари дужина базе: 50 cm 

Размак између иглица на бази је2,5cm 

ком 5    

552 
Арматурна мрежа 10x10мм - 

215X600cm  отвор окца 150x150мм 
ком 1    

УКУПНО БЕЗ ПДВ  
 

ПДВ   

УКУПНО СА ПДВ-ом   

 

Напомена: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Понуђач може понудити одговарајуће добро 

минимално наведених или бољих карактеристика и квалитета. 

 

 

 

Упутство за попуњавање рекапитулације и обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис 

добра и то тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у 

колони 5) са траженим оквирним количинама (које су наведене у колони 4). 

Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин: 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за партију 3, Браварски материјал: 

 
Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима без 

урачунатог ПДВ-а 

 

  динара 

 
ПДВ                                 % 

 
 динара 



73 /95 
 

Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима са 

урачунатим ПДВ-ом 

 

  динара 

 

Рок испоруке:  дана (не може бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког 

појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, Ул. Николе Пашића бр. 

24, 18105 Ниш) 

Рок важења понуде:  дана (не може бити краћи од 60 (шездесет) дана) од дана 

отварања понуда 

 

Дана,________________. године 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни и потпише Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати исти. Укупна цена обухвата све 

зависне трошкове. Количина је дата оквирно, због чега Наручилац задржава право да у 

складу са потребама набави мању или већу количину у зависности од својих конкретних 

потреба 
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X  МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), дана *.*.2020. године, закључује се 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

Mатеријал за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката 

– Партија 3 - Браварски материјал 
између уговорних страна: 

1. Град Ниш, ул. 7. јули бр. 2, 18105 

Ниш, МБ:17620541; ПИБ:100232752;

 ТР:840-157640-83, коју

 заступа 

Градоначелник Дарко Булатовић,

 (у даљем тексту 

„НАРУЧИЛАЦ“) и 

2.     седиштем  у 

 ,  Ул.       

са број  ,  коју  заступа  , (у 

даљем тексту „ДОБАВЉАЧ“). 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Добављачу доделио Уговор 

о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, брoj 404-

1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање 

зграда и објеката, обликована по партијама и то за Партију 3 – Браварски материјал. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је сукцесивна купопродаја материјала за потребе текућих поправки и 

одржавање зграда и објеката, Партија 3 – Браварски материјал., у свему у складу са Обрасцем 

понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни из изабране понуде Добављача број  од ____________године. 

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити): а) самостално; 

б) са подизвођачима: 

  из    

у износу од  % од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача    

  из    

у износу од _% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који  ће  

извршити преко подизвођача    

в) заједнички, у групи са: 

  из    

  из    

  из    
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ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи 

 динара без урачунатог ПДВ-а,  односно 

 динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је 

на основу јединичних цена из Обрасца понуде са спецификацијом добара са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се  попуни  из изабране понуде  Добављача 

број _________од_____________. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумевају 

испоруку „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у 

погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од 

својих конкретних потреба, до износа процењене вредности за ту набавку од 

************ динара без урачунатог ПДВ-а, наведене у Плану набавки Наручиоца и у 

Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац 

ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

наредну буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити 

одобрена у тој буџетској години. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни не могу се мењати до коначне 

реализације посла. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може 

реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 6. овог Уговора. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора 

испоручи у количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року 

од_____дана (не може  бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког појединачног захтева 

Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. Николе Пашића бр. 24, 18105 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања 

уговора. 

Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде са 

спецификацијом добара са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни из изабране понуде Добављача. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
Наручилац ће предметна добра из Обрасца понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, платити у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом 

документацијом, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 68/2015 и 113/2017), 

уплатом на текући рачун Добављача број _________ код   ___________ банке. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 1. овог уговора врше 

представници уговорних страна, који отпремницом констатују примопредају добара. 

Уколико представник Наручиоца приликом примопредаје добара констатује да 

испоручено добро не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених одступања 

у квалитету и количини добара, дужан је да одбије потписивање отпремнице о чему се 

сачињава Записник о рекламацији, који потписују овлашћени представници Добављача и 

Наручиоца. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара 

даном потписивања отпремнице од стране овлашћених представника уговорних страна. 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко 

соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке 

(оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет 

странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за сваку партију посебно). 

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

чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

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

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 

меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења 

посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. 
 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 7. 

Ако Добављач не испоручи добра, траженог квалитета, у количинама и у року 

предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% 

укупне цене добара, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих 

због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 

ступања на снагу, односно до утрошка средстава опредељених у буџету за те намене. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене 

морају бити сачињене у писаној форми анекса Уговора. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о 

јавним набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну 

писану форму и сагласност уговорних страна. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати 

споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним 

судом у Нишу. 

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) задржава Наручилац, 

а 1 (један) Добављач. 

 
НАРУЧИЛАЦ 
за Град Ниш Градоначелник 
 
 

 

Дарко Булатовић 

                 ДОБАВЉАЧ 

  

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.Понуђач је дужан да модел уговора попуни и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.Уколико понуђач подноси понуду 

са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са 

уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који 

ће испоручити преко подизвођача.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум са обавезно наведеним 

подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно податком о 

понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела 

уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе 

понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Понуђач ______________________________ из __________________, поступајући у складу са 

чланом 88, став 1 ЗЈН, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404- 1/156Д-2019-28 – Набавка материјала 

за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то 

за Партију 3 – Браварски материјал., како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
 

Дана  .  .____. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

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

определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати Образац трошкова припреме понуде. 
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 

и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 

62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, 

садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција 

у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне 

наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 

_______________________________ из ____________________, _______________________  (место)  (адреса) 

    (назив правног лица)    (место)  (адреса) 

 

 

,   _______,  ______________, ____________________________  
  

       (матични број)                    (ПИБ)                 (текући рачун) 

 

доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 

17620541, Рачун Буџета Града Ниша: 840-157640-83; 

 

За поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка материјала за потребе 

текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то за 

Партију 3 – Браварски материјал, брoj 404-1/156Д-2019-28 –, достављамо вам у прилогу 

1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 
 

 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ-а, 

дате у нашој понуди  бр.  ____________ од ____________2019. године и овлашћујемо вас 

као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у 

складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших 

рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена 

код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор 

о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 
 

У  , .............. ........ године 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
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ПАРТИЈА IV: 

 

 
 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 /95 
 

VI  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

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

следећу 

 
И З Ј А В У 

Понуђач  из _________________, у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 4 – Материјал за централно грејање, испуњава услов из 

члана 26 ЗЈН, обавезне услове из члана 75 ЗЈН и додатне услове из члана 76, став 2 ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

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

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

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни 
приход у износу од најмање 500.000,00 динара; 

 да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у 

последње 3 (три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки, испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, односно да за 

извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има 

најмање 2 (два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, 

ангажованих по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о 

раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 4 – Материјал за централно грејање, поднео независно и без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Дана_________________. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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VII ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 
подизвођача, дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  из     

и подизвођач/и 

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 4 – Материјал за централно грејање, испуњавају посебно 

обавезне услове из члана  75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

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

 

као и да заједно испуњавају додатне услове прописане чл. 76, став 2 ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202; 

 
 

Понуђач  из 

__________________, испуњава услов из члана 26 ЗЈН и додатне услове из члана 76, 

став 2 ЗЈН у погледу: 

 финансијског капацитета, односно да је у последње 3 (три) обрачунске године 

(2016, 2017. и 2018.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 500.000,00 
динара; 

 пословног капацитета, односно да је у последње 3 (три) године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, испоручио/продао 
добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од најмање 500.000,00 

динара без урачунатог ПДВ-а; 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за 

потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама 

и то за Партију 4 – Материјал за централно грејање, поднео независно и без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана______________ . године 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим 

овлашћеним лицем/има подизвођач/има и потписује, само уколико понуђач извршење 

предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. Претходно попуњена 

Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и сваког подизвођача, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке 

делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим 

бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 

попунити и потписати на наведен начин. 
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VIII ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из групе 

понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

   из     

   из      

   из      

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 4 – Материјал за централно грејање, испуњавају посебно 

услов из члана 26 ЗЈН и обавезне услове из члана 75 ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

као и да заједно испуњавају додатне услове из члана 76, став 2 ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да располажу неопходним финансијским капацитетом, односно да су у 

последње 3 (три) обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварили укупан пословни 

приход у износу од најмање 500.000,00 динара; 

 

 да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у последње 3 

(три) године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки,  испоручили/продали добра која су иста или слична предмету набавке, у 

вредности од најмање 500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

 да располажу неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке имају на располагању најмање 1 (једно) доставно возило; 

 

 да располажу неопходним кадровским капацитетом, односно да имају најмање 2 

(два) радника оспособљених за реализацију предметне јавне набавке, ангажованих по 

основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног 

односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202. 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да су заједничку понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 

материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована 

по партијама и то за Партију 4 – Материјал за централно грејање, поднели независно 

и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Дана _____________.. године 

  П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица)  

П О Н У Ђ А Ч 

 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне и потпишу сва овлашћена лица 

понуђача из групе понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/156Д-2019-28 – Набавка 
материјала за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по 

партијама и то за Партију 4 – Материјал за централно грејање; 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)   

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број и ПИБ   

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) а) 

самостално; 

б) са подизвођачима: 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

в) заједнички са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И 

ОДРЖАВАЊА OБЈЕКАТА ГРАДА НИША НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ  

р.бр. Опис позиције 
јед. 

мере 
количина 

јединична 

цена без 

ПДВ 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(4х5=6) 

произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Радијатор тип 22 600/1000 ком. 5 
   

2 Радијатор тип 22 500/1200 ком. 5 
   

3 Радијатор тип 22 500/1400 ком. 4 
   

4 Радијатор тип 22 500/1500 ком. 4 
   

5 Радијатор тип 22 500/1800 ком. 4 
   

6 Радијатор тип 22 500/2200 ком. 3 
   

7 Радијатор тип 22 600/400 ком. 3 
   

8 Радијатор тип 22 600/600 ком. 3 
   

9 Радијатор тип 22 600/800 ком. 1 
   

10 Радијатор АЛ мод. ВОX х.350 ком. 2 
   

11 Радијатор АЛ мод. ВОX х.500 ком. 2 
   

12 Радијатор АЛ мод. ВОX х.600 ком. 1 
   

13 Радијатор АЛ мод. ВОX х.800 ком. 1 
   

14 
Циркулациона пумпа УПБасиц 25.60 са 

хол. 
ком. 1 

   

15 Циркулациона пумпа УПБасиц 32.60 ком. 1 
   

16 Лук хамбуршки Ф42,4-1¼" ком. 1 
   

17 Лук хамбуршки Ф48,3- 1½" ком. 1 
   

18 Лук хамбуршки ¾" ком. 1 
   

19 Лук хамбуршки 1' ком. 1 
   

20 Муф црни ½" ком. 1 
   

21 Муф црни ¾" ком. 1 
   

22 Муф црни 1¼" ком. 1 
   

23 Муф црни 1' ком. 1 
   

24 МУФ ЦРНИ 1' ком. 1 
   

25 Муф црни 3/8" ком. 1 
   

26 Холендер ½" ком. 1 
   

27 Холендер ¾" ком. 1 
   

28 Холендер 1½" ком. 1 
   

29 Холендер 1¼" ком. 1 
   

30 Холендер 1' ком. 1 
   

31 Холендер 2 ½" ком. 2 
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32 МС редуцир ½" - 3/8" ком. 1 
   

33 Муф поцинковани ½" ком. 1 
   

34 Муф поцинковани ¾" ком. 1 
   

35 Муф поцинковани 1½" ком. 1 
   

36 Муф поцинковани 1¼" ком. 1 
   

37 Муф поцинковани 1' ком. 1 
   

38 Муф поцинковани 2 ½" ком. 1 
   

39 Муф поцинковани 2' ком. 1 
   

40 Нипли дупли ½" ком. 1 
   

41 Нипли дупли ¾" ком. 1 
   

42 Нипли дупли 1½" ком. 1 
   

43 Експанзиона посуда 35 л, са нож. ком. 1 
   

44 Експанзиона посуда 50 л, са нож. ком. 1 
   

45 Вентил за радијатор прави напојни 1/2" ком. 1 
   

46 Вентил за радијатор прави напојни 3/8" ком. 1 
   

47 Вентил за радијатор угаони напојни 1/2" ком. 1 
   

48 Вентил за радијатор угаони напојни 3/8" ком. 1 
   

49 Вентил за радијатор прави повратни 1/2" ком. 1 
   

50 Вентил за радијатор прави повратни 3/8" ком. 1 
   

51 Вентил за радијатор угаони повратни 1/2" ком. 1 
   

52 Вентил за радијатор угаони повратни 3/8" ком. 1 
   

53 Испусна славиница за радијатор 1/4" ком. 1 
   

54 Испусна славиница за радијатор 3/8" ком. 1 
   

55 Испусни вентил 1/2 ком. 1 
   

56 Испусни вентил 3/4 ком. 1 
   

УКУПНО без ПДВ-а 
 

 

Напомена: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Понуђач може понудити одговарајуће добро 

минимално наведених или бољих карактеристика и квалитета. 

 

Упутство за попуњавање рекапитулације и обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис 

добра и то тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у 

колони 5) са траженим оквирним количинама (које су наведене у колони 4). 
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Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин: 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за партију 4, Материјал за централно грејање: 

 
Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима без 

урачунатог ПДВ-а 

 

  динара 

 
ПДВ                                 % 

 
 динара 

Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима са 

урачунатим ПДВ-ом 

 

  динара 

 

Рок испоруке:  дана (не може бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког 

појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, Ул. Николе Пашића бр. 

24, 18105 Ниш) 

Рок важења понуде:  дана (не може бити краћи од 60 (шездесет) дана) од дана 

отварања понуда 

 

Дана,________________. године 

ПОНУЂАЧ 

 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни и потпише Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати исти. Укупна цена обухвата све 

зависне трошкове. Количина је дата оквирно, због чега Наручилац задржава право да у 

складу са потребама набави мању или већу количину у зависности од својих конкретних 

потреба 
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X  МОДЕЛ УГОВОРА 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), дана *.*.2020. године, закључује се 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

Mатеријал за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката 

– Партија 4 – Материјал за централно грејање 
између уговорних страна: 

1. Град Ниш, ул. 7. јули бр. 2, 18105 

Ниш, МБ:17620541; ПИБ:100232752;

 ТР:840-157640-83, коју

 заступа 

Градоначелник Дарко Булатовић,

 (у даљем тексту 

„НАРУЧИЛАЦ“) и 

2.     седиштем  у 

 ,  Ул.       

са број  ,  коју  заступа  , (у 

даљем тексту „ДОБАВЉАЧ“). 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2019. године Понуђачу – Добављачу доделио Уговор 

о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, брoj 404-

1/156Д-2019-28 – Набавка материјала за потребе текућих поправки и одржавање 

зграда и објеката, обликована по партијама и то за Партију 4 – Материјал за 

централно грејање. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је сукцесивна купопродаја материјала за потребе текућих поправки и 

одржавање зграда и објеката, Партија 4 – Материјал за централно грејање, у свему у складу 

са Обрасцем понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством 

како да се попуни из изабране понуде Добављача број  од ____________године. 

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити): а) самостално; 

б) са подизвођачима: 

  из    

у износу од  % од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача    

  из    

у износу од _% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који  ће  

извршити преко подизвођача    

в) заједнички, у групи са: 

  из    

  из    

  из    
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ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи 

 динара без урачунатог ПДВ-а,  односно 

 динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је 

на основу јединичних цена из Обрасца понуде са спецификацијом добара са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се  попуни  из изабране понуде  Добављача 

број _________од_____________. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумевају 

испоруку „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у 

погледу уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од 

својих конкретних потреба, до износа процењене вредности за ту набавку од 

************ динара без урачунатог ПДВ-а, наведене у Плану набавки Наручиоца и у 

Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, Наручилац 

ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 

наредну буџетску годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити 

одобрена у тој буџетској години. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни не могу се мењати до коначне 

реализације посла. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може 

реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 6. овог Уговора. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора 

испоручи у количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року 

од_____дана (не може  бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког појединачног захтева 

Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. Николе Пашића бр. 24, 18105 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања 

уговора. 

Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде са 

спецификацијом добара са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни из изабране понуде Добављача. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 4. 
Наручилац ће предметна добра из Обрасца понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, платити у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом 

документацијом, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 68/2015 и 113/2017), 

уплатом на текући рачун Добављача број _________ код   ___________ банке. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 5. 

Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 1. овог уговора врше 

представници уговорних страна, који отпремницом констатују примопредају добара. 

Уколико представник Наручиоца приликом примопредаје добара констатује да 

испоручено добро не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених одступања 

у квалитету и количини добара, дужан је да одбије потписивање отпремнице о чему се 

сачињава Записник о рекламацији, који потписују овлашћени представници Добављача и 

Наручиоца. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара 

даном потписивања отпремнице од стране овлашћених представника уговорних страна. 
 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко 

соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке 

(оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет 

странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 

овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за сваку партију посебно). 

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

чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме 

бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

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

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да 

реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 

меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења 

посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а. 
 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 7. 

Ако Добављач не испоручи добра, траженог квалитета, у количинама и у року 

предвиђеном у захтеву Наручиоца, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% 

укупне цене добара, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих 

због кашњења може износити највише 10% од укупно уговорене цене. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 

средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла и важи годину дана од дана 

ступања на снагу, односно до утрошка средстава опредељених у буџету за те намене. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене 

морају бити сачињене у писаној форми анекса Уговора. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о 

јавним набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну 

писану форму и сагласност уговорних страна. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати 

споразумно, а за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним 

судом у Нишу. 

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 5 (пет) задржава Наручилац, 

а 1 (један) Добављач. 

 
НАРУЧИЛАЦ 
за Град Ниш Градоначелник 
 
 

 

Дарко Булатовић 

                 ДОБАВЉАЧ 

  

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.Понуђач је дужан да модел уговора попуни и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.Уколико понуђач подноси понуду 

са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са 

уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који 

ће испоручити преко подизвођача.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум са обавезно наведеним 

подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно податком о 

понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела 

уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе 

понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Понуђач ______________________________ из __________________, поступајући у складу са 

чланом 88, став 1 ЗЈН, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404- 1/156Д-2019-28 – Набавка материјала 

за потребе текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то 

за Партију 4 – Материјал за централно грејање, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
 

Дана  .  .____. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

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

определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати Образац трошкова припреме понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 /95 
 

XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 

и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 

62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, 

садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција 

у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне 

наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 

_______________________________ из ____________________, _______________________  (место)  (адреса) 

    (назив правног лица)    (место)  (адреса) 

 

 

,   _______,  ______________, ____________________________  
  

       (матични број)                    (ПИБ)                 (текући рачун) 

 

доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 
 

КОРИСНИК: Град Ниш – Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 

17620541, Рачун Буџета Града Ниша: 840-157640-83; 

 

За поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка материјала за потребе 

текућих поправки и одржавање зграда и објеката, обликована по партијама и то за 

Партију 4 – Материјал за централно грејање, брoj 404-1/156Д-2019-28 –, достављамо 

вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 
 

 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде, можете попунити на износ од 10% од укупне цене добара без урачунатог ПДВ-а, 

дате у нашој понуди  бр.  ____________ од ____________2019. године и овлашћујемо вас 

као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у 

складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших 

рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена 

код Дужника - Добављача, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор 

о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 
 

У  , .............. ........ године 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 


