
 

  
 

          Зав.број: 4167/5 
     Датум 02.07.2020. 

 

 
 

Конкурсна документација 
 
 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 
- БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ - 

 
 

-у поступку јавне набавке у отвореном поступку- 
 

(објављено на порталу јавних набавки, порталу службених гласила Републике Србије и  
интернет страници ЈКП „Градске пијаце“ Београд дана 02.07.2020. године.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јавна набавка у отвореном поступку: ОП-05/20 
Рок предаје понуда: 03.08.2020. године до 12,00 часова 
Број страна документације: 67 
 
 

 
 
  
 

Београд, јул 2020. године 
 
 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
Браварски материјал – ОП-05/20   страна 2 од 67 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 
Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, матични 

број: 07034628, ПИБ: 101721046, интернет страница: www.bgpijace.rs. 
 

2. Врста поступка који се спроводи  
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/14,14/15 и 68/15) у даљем тексту: ЗЈН и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ОП-05/20 је набавка добара: „Браварски материјал“, ближе објашњени 

у делу III - Техничке карактеристике (спецификација), количина, опис добара и остали услови. 
 

4. Лице за контакт 
Лазар Цвијовић, e-mail: nabavka@bgpijace.rs, факс: 011/6401-928 
 
5. Назнаке и напомене о спровођењу поступка: 
Отворени поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није 

резервисана. 
 
6. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.bgpijace.rs, Порталу 
јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs и на сајту оснивача  

7. Начин подношења понуда и рок 
Понуда се сматра благовремeном уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин на 

који је послата, до 03.08.2020. године до 12,00 сати на адресу: ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка 
Карабиберовића бр.3, Београд.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће на 
његов захтев, издати потврду о пријему. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. По 
окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено 
поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, 
препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантан је искључиво тренутак пријема понуде 
од стране Наручиоца односно да ли је Наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда 
што понуду чини благовременом. Није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, овереној печатом понуђача, лично или путем поште 
на наведену адресу. Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда за јавну набавку добара: 
Браварски материјал, ОП-05/20 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, 
адресу, телефон и особу за контакт. 

 
8. Време, место и начин отварања понуда 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 03.08.2020. 

године са почетком у 12,30 часова, у просторијама ЈКП „Градске пијаце“ Београд, Живка 
Карабиберовића бр.3, Београд. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Представници понуђача 
који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да 
својство представника понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране 
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овлашћеног лица понуђача, на меморандуму понуђача, са прецизним навођењем обима овлашћења 
пуномоћника за предузимање одређених правних послова или правних радњи. Наведена пуномоћ се 
предаје Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. Уколико представник понуђача не 
достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи 
да активно учествује у поступку отварања. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник 
понуђача, неопходно је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична 
карта, пасош, возачка дозвола и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а, Комисија ће 
пре почетка отварања понуда, извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. 
 
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке: Добра – „Браварски материјал“ – ОРН: 44316400, ближе описане у 
делу III „Техничке карактеристике (спецификације), количина, опис добара и остали услови“. 
 
 
III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И ОСТАЛИ 
УСЛОВИ 
 

Рб. Врста материјала Јед.  
мере 

Количина 

1 Адхезиони самоносећи филм за антикорозивно облагање страница тезги са 
принтабиним мотивом дрвета, минималне дебљине 80-100 микрона, са 
завршним премазом - ламинација. 

м2 30 

2 Алуминијумскa лајснa (10 x 15)мм кг 50 
3 Алуминијумскa лајснa (30 x 30 x 3)мм кг 50 
4 Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм кг 50 
5 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм  табле кг 100 
6 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели кг 100 
7 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели кг 100 
8 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 3)мм табле - бели кг 100 
9 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели кг 100 
10 Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм табле, смб боја кг 100 

11 Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм табле, смб боја кг 100 

12 Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм кг 150 
13 Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм кг 150 
14 Алуминијумски флах (30x3x6000)мм кг 50 
15 Алуминијумски флах (30x5x6000)мм кг 50 
16 Алуминијумски флах (40x3x6000)мм кг 50 
17 Алуминијумски флах (40x5x6000)мм кг 50 
18 Анти рост 1л ком 50 
19 Арматура ČBR  ø 10 мм             кг 200 
20 Арматура ČBR  ø 12 мм          кг 200 
21 Арматура ČBR  ø 19 мм          кг 200 
22 Арматура ČBR  ø 22 мм          кг 200 
23 Арматура ČBR  ø 6 мм            кг 200 
24 Арматура ČBR  ø 8 мм            кг 200 
25 Арматура ČO 200 x ø 10 мм             кг 200 
26 Арматура ČO 200 x ø 12 мм          кг 200 
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27 Арматура ČO 200 x ø 6 мм            кг 200 
28 Арматура ČO 200 x ø 8 мм             кг 200 
29 Арматурна мрежа Q 188 кг 200 
30 Арматурна мрежа Q 283 кг 200 
31 Арматурна мрежа Q 335 кг 200 
32 Арматурна мрежа Q 524 кг 200 
33 Ауто лак – бели спреј (400 мл) ком 10 
34 Ауто лак – црвени спреј (400 мл) ком 10 
35 Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће ком 25 
36 Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће ком 25 
37 Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће ком 25 
38 Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће ком 25 
39 Брава дупла за ал. Роло врата ком 10 
40 Брава за Алуминијумска врата 343.50 ком 5 
41 Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа ком 5 
42 Брава за ПВЦ врата IQ35/92 ком 5 
43 Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће ком 50 
44 Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или одговарајуће ком 50 

45 Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће ком 50 

46 Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће ком 50 

47 Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће ком 50 

48 Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће ком 50 
49 Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће ком 50 

50 Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће ком 50 
51 Бравица за клизна врата за цилиндар 1819.16.101 ком  100 

52 Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће Ø 22mm ком 5 

53 Бродски лим 3 мм 45, 1250x3000 (челични) кг 50 

54 Бродски лим 5 мм 45, 1250x3000 (челични) кг 50 

55 Брусне плоче (115 x 1,6x 22) ком 150 
56 Брусне плоче (115 x 1x 22) ком 150 

57 Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 80м/с ком 150 

58 Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ , 80м/с ком 150 

59 Брусне плоче (125 x 1 x 22) ком 150 

60 Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика  8500 РПМ, 80м/с ком 150 

61 Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика  8500 РПМ, 80м/с ком 150 

62 Брусне плоче (230 x 1 x 22) ком 150 
63 Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика ком 150 
64 Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с ком 150 
65 Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с ком 150 
66 Бугрија СДС маx ø 12, 340/200 ком 20 
67 Бургије СДС за хилти ø  6x250 мм ком 20 
68 Бургије СДС за хилти ø  8x250 мм Ком 20 
69 Бургије СДС за хилти ø 10x250 мм ком 20 
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70 Бургије СДС за хилти ø 12x250 мм ком 20 
71 Бургије СДС за хилти ø 14x250 мм ком 20 
72 Бургије спиралне ø 10мм HSS-G ком 300 
73 Бургије спиралне ø 12мм HSS-G ком 300 
74 Бургије спиралне ø 14мм HSS-G ком 300 
75 Бургије спиралне ø 16мм HSS-G ком 300 
76 Бургије спиралне ø 3,5мм HSS-G ком 300 
77 Бургије спиралне ø 4,2 мм за прохром ком 300 
78 Бургије спиралне ø 4,2мм HSS-G ком 300 
79 Бургије спиралне ø 6мм HSS-G ком 300 
80 Бургије спиралне ø 8мм HSS-G ком 300 
81 Бургије спиралне ø 9мм HSS-G ком 300 
82 ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл) ком 10 
83 Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према захтеву 

Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм. 
м 50 

84 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*16 мм ком 500 

85 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*19 мм ком 500 

86 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*25 мм ком 500 

87 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*32 мм ком 500 

88 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*38  ком 500 
89 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 4.8*50 мм ком 500 

90 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*25 мм ком 500 

91 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*32 мм ком 500 

92 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*38 мм ком 500 

93 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 5.5*50 мм ком 500 

94 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*100 мм ком 500 

95 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*110 мм ком 500 

96 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*19 мм ком 500 

97 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*22 мм ком 500 

98 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*25 мм ком 500 

99 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*32 мм ком 500 

100 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*38 мм ком 500 

101 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*50 мм ком 500 

102 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*60 мм ком 500 

103 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*70 мм ком 500 

104 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 6.3*80 мм ком 500 

105 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*13 мм ком 500 

106 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*16 мм ком 500 

107 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*19 мм ком 500 

108 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*25 мм ком 500 
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109 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*32 мм ком 500 

110 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.2*38 мм ком 500 

111 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*16 мм ком 500 

112 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*19 мм ком 500 

113 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*25 мм ком 500 

114 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*32 мм ком 500 

115 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*38 мм ком 500 

116 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 4.8*50 мм ком 500 

117 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*16 мм ком 500 

118 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*19 мм ком 500 

119 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*25 мм ком 500 

120 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*32 мм ком 500 

121 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*38 мм ком 500 

122 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.2*50 мм ком 500 

123 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*16 мм ком 500 

124 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*19 мм ком 500 

125 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*25 мм ком 500 

126 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*32 мм ком 500 

127 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*38 мм ком 500 

128 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 P4.8*50 мм ком 500 

129 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм ком 500 
130 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм ком 500 
131 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм ком 500 
132 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм ком 500 
133 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм ком 500 
134 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм ком 500 
135 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм ком 500 
136 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм ком 500 
137 Водобрусни папир гранулације П-360 димензије 230х280мм ком 10 
138 Водоскупљач за хоризонтални олук - казанче, од поцинкованог 

пластифицираног лима дебљине 0,50мм 
ком 50 

139 Грифовани фирикет 12х12 кг 50 
140 Грифовано плетиво 25*25*2 мм м2 70 
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141 Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм м2 70 

142 Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм м2 70 

143 Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм м2 70 

144 Грозд (Цвет) CV 07-B - димензија 150x90мм, израђен од кованих куглица и 
листа Li 14b 

ком 50 

145 Дизна за CO2 - 0,8мм ком 5 
146 Дизна за CO2 - 1мм ком 5 
147 Дизна за плазму ПТ31 ком 5 
148 Дифузор за плазму ПТ31 ком 5 
149 Ексери за Ондулин зелени ком 100 
150 Еластични кабл фи 6мм  м 100 
151 Еластична подлошка  ø6 ком 500 
152 Еластична подлошка  ø8 ком 500 
153 Електрода за плазму ПТ31 кг 10 
154 Електроде 2 мм кг 120 
155 Електроде 2,5 мм кг 120 
156 Електроде прохром 2 мм  кг 120 
157 Жабица за сајлу  ø3 ком 50 
158 Жабица за сајлу  ø4 ком 50 
159 Жабица за сајлу  ø6 ком 50 
160 Жабица за сајлу  ø8 ком 50 
161 Жица за варење апаратом CO2  0,6мм кг 75 
162 Жица за варење апаратом CO2  0,8мм кг 75 
163 Жица за варење апаратом CO2  1мм кг 75 
164 Жица за варење аргон - алуминијума 1мм кг 30 
165 Жица за варење прохрома  1мм кг 30 
166 Жица за варење прохрома 0,8мм кг 30 
167 Жица паљена 1 кг 20 
168 Жица паљена 3 ком 100 
169 Завртњи холшраф  4,0 x 30 ком 500 
170 Завртњи холшраф  4,5  x 45 ком 500 
171 Завртњи холшраф  5,0 x 20 ком 500 
172 Завртњи холшраф  5,0 x 50 ком 500 
173 Завртњи холшраф  5,0 x 60 ком 500 
174 Завртњи холшраф  5,0 x 80 ком 500 
175 Затезач за сајлу   ø10 ком 50 
176 Затезач за сајлу   ø12 ком 50 
177 Затезач за сајлу   ø3 ком 50 
178 Затезач за сајлу   ø4 ком 50 
179 Затезач за сајлу   ø6 ком 50 
180 Затезач за сајлу   ø8 ком 50 
181 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 9002, густина 

полиуретана 37- 42м³/КГ 
м² 200 

182 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 12цм, РАЛ 9002, густина 
полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

183 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 15цм, РАЛ 9002, густина 
полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 
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184 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 20цм, РАЛ 9002, густина 
полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

185 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ  9002, густина 
полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

186 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, густина 
полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

187 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, густина 
полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

188 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, густина 
полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

189 Импрегнирано платно по мери м² 5 

190 Истегнути метал ИМ ЛД 10/5/0.8  2000*1000 кг 200 

191 Истегнути метал ИМ ЛД 30/14/1.2  2000*1000 кг 200 

192 Истегнути метал ИМ ЛД 6/3/0.5  2000*1000 кг 200 

193 Калај 60% кг 10 

194 Капа плазме ПТ31 ком 2 

195 Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће ком 50 

196 Кваке кућне металне пар 25 

197 Клавир шарке 60х20 мм ком 50 
198 Клавир шарке 60х30 мм ком 50 
199 Клавир шарке 80х40 мм ком 50 
200 Клавир шарке 80х50 мм ком 50 
201 Клап шарке за ормане коленасте ком 50 
202 Клап шарке за ормане полуколенасте ком 50 
203 Клап шарке за ормане равне ком 50 
204 Композитна облога-са једне стране алуминијумска фолија са друге цреп, 

испуна полиуретан 4цм дим 2450x1000мм,класа ватроотпорности б , 
коефицијент отпорности на топлотну проводљивост је 0.712w/м2к 

м² 200 

205 Конвертор корозије и прајмер у једном кораку паковање 1000мл ком 5 
206 Креп трака 38 мм, дужина 50 м ком 50 
207 Креп трака 50 мм, дужина 50 м ком 50 
208 Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, РАЛ 

9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 
м² 200 

209 Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 3цм, РАЛ 9002, 
густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

210 Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ 9002, 
густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

211 Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 9002, 
густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

212 Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 9002, 
густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 

213 Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ 9002, 
густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200 
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214 Кугла ФИ 50мм - шупља кугла израђена од обичног, црног лима, дебљине 
2мм и отвором ФИ 25мм 

ком 50 

215 Кутија браварска грифована (20x20x1.8)мм кг 200 
216 Кутија браварска грифована (30x30x1.8)мм кг 200 
217 Кутија браварска грифована (40x40x1.8)мм кг 100 
218 Кутија браварске (15 x 15 x 1.5)мм кг 200 
219 Кутије браварске (100x100x3) мм кг 200 
220 Кутије браварске (100x100x3.8) мм кг 200 
221 Кутије браварске (100x100x4) мм кг 200 
222 Кутије браварске (100x100x5) мм кг 200 
223 Кутије браварске (100x120x2.2) мм кг 200 
224 Кутије браварске (100x120x2.5) мм кг 200 
225 Кутије браварске (100x120x2.8) мм кг 200 
226 Кутије браварске (100x120x3) мм кг 200 
227 Кутије браварске (100x120x3.8) мм кг 200 
228 Кутије браварске (100x120x4.8) мм кг 200 
229 Кутије браварске (100x120x5) мм кг 200 
230 Кутије браварске (120x120x2.2) мм кг 200 
231 Кутије браварске (120x120x2.5) мм кг 200 
232 Кутије браварске (120x120x2.8) мм кг 200 
233 Кутије браварске (120x120x3) мм кг 200 
234 Кутије браварске (120x120x3.8) мм кг 200 
235 Кутије браварске (120x120x4) мм кг 200 
236 Кутије браварске (120x120x4.8) мм кг 200 
237 Кутије браварске (120x120x5) мм кг 200 
238 Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм кг 100 
239 Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм кг 100 
240 Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм кг 100 
241 Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм кг 150 
242 Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм кг 200 
243 Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм кг 200 
244 Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм кг 200 
245 Кутије браварске (25 x 25 x 2)мм кг 50 
246 Кутије браварске (30 x 10 x 1.8)мм кг 200 
247 Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм кг 200 
248 Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм кг 200 
249 Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм кг 200 
250 Кутије браварске (30 x 30 x 3)мм кг 250 
251 Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм кг 250 
252 Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм кг 250 
253 Кутије браварске (30 x 40 x 3)мм кг 200 
254 Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм кг 200 
255 Кутије браварске (40 x 40 x 4)мм кг 200 
256 Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм кг 200 
257 Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм кг 200 
258 Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм кг 200 
259 Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм кг 200 
260 Кутије браварске (60 x 20 x 2)мм кг 200 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
Браварски материјал – ОП-05/20   страна 12 од 67 

 

 

261 Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм кг 200 
262 Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм кг 200 
263 Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм кг 200 
264 Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм кг 200 
265 Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм кг 200 
266 Кутије браварске (60 x 40 x 5)мм кг 200 
267 Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм кг 200 
268 Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм кг 200 
269 Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм кг 200 
270 Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм кг 200 
271 Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм кг 200 
272 Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм кг 200 
273 Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм кг 200 
274 Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм кг 200 
275 Кутије браварске (80 x 60 x 5)мм кг 200 
276 Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм кг 200 
277 Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм кг 200 
278 Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм кг 200 
279 Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм кг 200 
280 Кутије браварске ZP 1004 кг 100 
281 Кутије браварске ZP 1021 кг 100 
282 Кутије браварске ZP 1104 кг 100 
283 Кутије браварске ZP 1204 кг 100 
284 Кутије браварске ZP 1221 кг 100 
285 Кутије браварске ZP 1304 кг 100 
286 Кутије браварске ZP 1321 кг 100 
287 Кутије браварске ZP 1804 кг 100 
288 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 10мм м 100 
289 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 4мм м 100 
290 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 6мм м 100 
291 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 8мм м 100 
292 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 10мм м 100 
293 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 4мм м 100 
294 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 6мм м 100 
295 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 8мм м 100 
296 Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација  

120мм 
ком 10 

297 Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација  
40мм 

ком 10 

298 Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација  
60мм 

ком 10 

299 Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, гранулација  
80мм 

ком 10 

300 Ланац лађарски 2.5*24 мм м 20 
301 Ланац лађарски 3*26 мм м 25 
302 Ланац лађарски 4*32 мм м 50 
303 Ланац лађарски 5*35 мм м 50 
304 Лим прохромски, (2000x1000x 1) кг 50 
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305 Лим прохромски, (2000x1000x0.5) кг 50 
306 Лим прохромски, (2000x1000x0.8) кг 50 
307 Лим сечен на меру, за анкер плоче дебљине 2-5мм кг 50 
308 Лим челични ≠3 савијен у облику ”U” профила 30x30x30мм, дужине 2000мм кг 50 

309 Лим, раван поцинкован  (2000x1000x0.5) кг 200 
310 Лим, раван поцинкован  (2000x1000x0.8) кг 200 
311 Лим, раван поцинкован  (2000x1000x1) кг 200 
312 Лим, раван поцинкован  (2000x1250x0.5) кг 200 
313 Лим, раван поцинкован  (2000x1250x0.8) кг 200 
314 Лим, раван поцинкован  (2000x1250x1) кг 200 
315 Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета (2000x1250x0.5) кг 200 

316 Лист Li 14-B, ковани лист димензија 140x100мм, израђен од црног лима, 
дебљине 3мм 

ком 50 

317 Лист Li 14-C ковани лист димензија 180x130мм, израђен од црног лима, 
дебљине 3мм 

ком 50 

318 Маска за варење аутоматска са 4 сензора ком 1 
319 Матице М10 ком 250 
320 Матице М12 ком 250 
321 Матице М14 ком 250 
322 Матице М16 ком 250 
323 Матице М5 ком 250 
324 Матице М6 ком 250 
325 Матице М8 ком 250 
326 Мердевине алуминијумске комб. 10 газишта ком 1 
327 Мердевине металне  6 степеника ком 2 
328 Мердевине металне 13 степеника ком 1 
329 Мердевине металне 7 степеника ком 2 
330 Метар од 5м ком 10 
331 Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375 ком 15 
332 Мрежа за ограде - 120g/m², ролна дим. 1,5 x 100m м² 100 

333 Мрежа за ограде - 120g/m², ролна дим. 2 x 100m м² 100 

334 Навојна шипка (1м) ø 10мм за навијање ком 20 
335 Навојна шипка (1м) ø 12мм за навијање ком 20 
336 Навојна шипка (1м) ø 16мм за навијање ком 20 

337 Навојна шипка (1м) ø 18мм за навијање ком 20 

338 Навојна шипка (1м) ø 20мм за навијање ком 20 

339 Навојна шипка (1м) ø 6мм за навијање ком 20 

340 Навојна шипка (1м) ø 8мм за навијање ком 20 

341 Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја ком 10 
342 Нитне заковице Fе 6х15 ком 200 
343 Нитне заковице Fе 8х15 ком 200 
344 Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л кг 50 
345 Ножеви за скалпел метални ком 20 
346 Носач дизне CO2 ком 5 
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347 Носач за олучну вертикалу Ø80мм у РАЛ-у 7016. м 100 
348 Носач за олучну вертикалу Ø60мм у РАЛ-у 7016. м 200 
349 Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флаха. ком 100 
350 Ограда поцинкована мобилна PROFOX или одговарајућа димензија 

2000х3472мм. Ширина окна 100х250мм, чврстоћа 3мм хоризонтално и 2,5мм 
вертикално, цеви 25мм коризонтално и 41,5мм вертикално и тежина око 13кг 
по комаду 

ком 20 

351 Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 
7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм. 

м 200 

352 Олучна вертикала Ø80мм од поцинкованог пластифицираног лима у РАЛ-у 
7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 330мм. 

м 100 

353 Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у РАЛ-у 7016, 
дебљина лима 0,50мм. 

м 100 

354 Опшивка поцинкована плстифицирана за кровове од тезги РШ 250мм  м 100 

355 Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б ( 1 литар + 0,25 
л) 

компл. 20 

356 Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 0,750 л ком 250 

357 Основна боја за метал на уљаној бази сива и црвена паковање 0,750 л ком 250 

358 Панел 2д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, модел 8мм - 6мм - 8мм ком 100 

359 Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4мм, РАЛ 
по избору купца 

ком 100 

360 Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 5мм, РАЛ 
по избору купца 

ком 100 

361 Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина жице 4.5мм, РАЛ 
по избору купца 

ком 100 

362 ПВЦ плетена мрежа са рупицама са стране за причвршћивање са УВ 
стабилизатором, густине 200г/м² 

м² 50 

363 ПВЦ фолија 0,15µ ( микрона), зелена кг 350 
364 ПВЦ цирада 80г/м², плава м² 500 
365 ПВЦ кајишићи за цираде за мобилне тезге - појас са копчом 300/20мм. Узорак 

се може погледати на пијаци Бежанија, ул.Војвођанска 56. 
ком  20 

366 ПВЦ чеп 1/2 ком 50 

367 ПВЦ чеп 3/4 ком 50 

368 Перфорирани алуминијумски лим 1000*2000*1 мм са отворима  ø 10 мм кг 50 

369 Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима  ø 10 мм кг 200 

370 Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима  ø 8 мм            кг 100 

371 Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима  ø 10 мм            кг 200 
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372 Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима  ø 8 мм            кг 50 

373 Пиштољ за силикон ком 5 
374 Пиштољ за фарбање професионални са интегрисаним манометром ком 2 

375 Платно бонсек (плаве) двосекле ком 10 
376 Плех шраф  2,5 x 4 ком 100 
377 Плех шраф  3 x 4 ком 100 
378 Плех шраф  4 x 4 ком 100 
379 Подметач шајбне М10 ком 250 
380 Подметач шајбне М12 ком 250 
381 Подметач шајбне М14 ком 250 
382 Подметач шајбне М5 ком 250 
383 Подметач шајбне М6 ком 250 
384 Подметач шајбне М8 ком 250 
385 Покривка за кровове на објектима - Ондулин, дим. 2х0.86мм, зелени. м² 50 

386 Покривна украснo заштитна ПВЦ облога - провидна, са могућношћу 
дигиталног штампања. Дебљина покривне облоге мора бити 440гр/м² (+- 
10гр/м²), обострано ламинирана меким винилом дебљине 150 микрона са мат 
премазом, незапаљив, високо издржљиво ткање. 

м² 30 

387 Покривна украснo заштитна ПВЦ облога за ”мобилне” тезге са каишићима, у 
боји по жељи наручиоца,  (са дигиталном штампом у фул колору са логом 
предузећа на све четири стране цераде). Mинимална тежина цираде мора 
бити 440гр/м2, обострано ламинирана меким винилом минималне дебљине 
150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је високо издржљиво ткање.  

м² 30 

388 Покривна украснo заштитна ПВЦ облога за тезге "Караван", ПВЦ завесе и 
друге намене, по потреби наручиоца,  (са дигиталном штампом у фул колору 
са логом предузећа на све четири стране цераде). Mинимална тежина цираде 
мора бити 440гр/м2, обострано ламинирана меким винилом минималне 
дебљине 150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је високо издржљиво 
ткање.  

м² 30 

389 Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом,  бронзане боје - дим 
боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250 

390 Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели.Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 

391 Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом,провидан. Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 

392 Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим 
боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250 

393 Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, бронзане боје - дим боја. 
Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250 

394 Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане боје - дим 
боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250 

395 Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели.Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 
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396 Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, провидан.Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 

397 Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом,  бронзане боје - дим 
боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250 

398 Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели.Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 

399 Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, провидан.Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 

400 Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом,  бронзане боје - дим 
боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250 

401 Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, млечно бели.Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 

402 Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, провидан.Табла је 
дим.6000х2100мм 

м² 250 

403 Полуцилиндар 27мм  ком 150 
404 Поп нитне  4 x 16, алуминијумске ком 5,000 
405 Поп нитне прохромске 3.9x12мм ком 5,000 
406 Поп нитне прохромске 3.9x16мм ком 5,000 
407 Поп нитне челичне 4 x 12 ком 5,000 
408 Поп нитне челичне 4 x 12 - браон ком 5,000 

409 Поп нитне челичне 4 x 16 ком 5,000 

410 Поп нитне челичне 4 x 16 - браон ком 5,000 

411 Поп нитне челичне 5 x 16 ком 5,000 

412 Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 
750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180 

м² 50 

413 Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран (корисна површина 
980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240 

м² 50 

414 Поцинкована жица за затезање, дебљина жице 3мм. м 50 

415 Поцинкована ПВЦ жица за затезање, дебљина жице 3мм. м 50 

416 Преграде од пет пластике, дебљине 0,5мм, сечене на димензије 63х63цм ком 20 

417 Преграде од пет пластике, дебљине 0,5мм, сечене на димензије 15х63цм ком 20 

418 Профил "U" савијен од црног челичног лима, дебљине 5мм, димензије 
120х135х120мм 

ком 50 

419 Профил UNP 120 мм кг 150 

420 Прохромска кутија АИСИ 304 20х20 кг 20 

421 Прохромска кутија АИСИ 304 40х40 кг 20 

422 Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 20х20 кг 80 

423 Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 40х40 кг 80 

424 Пур пена обична, паковање 0,750 ком 10 

425 Пур пена пиштољска, паковање 0,750 ком 10 
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426 Рабиц жица поцинкована, електро варени, димензије 0,7x12x12mmx1mx25m ком 10 

427 Разделници поцинковани пластифицирани 200мм x 2500m ком 50 

428 Разређивач за фарбу Антика сива 3 у 1 или одговарајући лит 300 
429 Разређивач нитро лит 300 
430 Разређивач уљани лит 300 
431 Реза ИБФМ 420/20 галванизована 20мм шифра 8032817030651 или 

одговарајућа 
ком 100 

432 Ринглица поцинкована рунда фи 10мм за пет пластику ком  50 
433 Ригле за затварање вратa,дужина резе 120мм и дебљина осовине 13мм ком 15 

434 Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм + ручка 50мм и 
дебљина осовине 13мм) 

ком 15 

435 Ригле за затварање мале, дужина 100мм и деблјина осовине 9мм ком 15 

436 Розетна за кутију 30*30 ком 15 

437 Розетна за кутију 40*30 ком 15 
438 Розетна за кутију 40*40 ком 15 
439 Розетна за кутију 50*50 ком 15 
440 Розетна за кутију 60*40 ком 15 
441 Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице АЛ, ламелице 

ПВЦ, осовина и лагери метални) 
м² 150 

442 Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице АЛ, 
осовина и лагери метални) 

м² 150 

443 Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице 
ПВЦ, осовина и лагери метални) 

м² 150 

444 Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице на маказе, 
ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални) 

м² 150 

445 Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице и ламелице 
ПВЦ, осовина и лагери метални) 

м² 150 

446 Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, вођице ПВЦ и 
ламелице АЛ, осовина и лагери метални) 

м² 150 

447 Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 х 35 мм ком 25 
448 Ролнице ПВЦ за клизне капије 70 х 50 мм ком 25 
449 Роло завесе на ручни погон са алуминијумским рамом. Платно са термо и 

светлосном изолацијом. 
м² 150 

450 Роло завесе са алуминијумском рондо кутијом, механизмом на опругу и 
вођицама. Платно са термо и светлосном изолацијом. 

м² 150 

451 Ручка за ваљак велики Ø 8 мм  ком 10 
452 Ручка за мали ваљак Ø 6 мм  ком 10 
453 Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л ком 10 
454 Сајла прохромска ø4 м 250 
455 Сајла прохромска ø6 м 250 
456 Сајла челична ø10 м 250 
457 Сајла челична ø3  м 25 
458 Сајла челична ø4  м 250 
459 Сајла челична ø5  м 250 
460 Сајла челична ø6  м 250 
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461 Сајла челична ø8 м 250 
462 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x100) ком 20 
463 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x250) ком 100 
464 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x100) ком 20 
465 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x200) ком 100 
466 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8x100) ком 20 
467 Силикон акрилни, паковање 280 мл ком 30 
468 Силикон ацетатни, паковање 280 мл ком 30 
469 Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, 

РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм. 
м 150 

470 Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према захтеву наручиоца, 
РШ 420мм, дебљина лима 0,55мм. 

м 100 

471 Спирала CV33A - димензија спирале 50x80мм, израђена од арматуре Ø4мм ком 50 

472 Спирални крај за еластично уже фи 8мм ком 20 
473 Спојница за чеони састав ЦД профила ком 100 
474 Спојница прозора 2001.13 ком 20 
475 Спреј за варење апаратом CO2 ком 10 
476 Стакло за маску, бело (10 x 10/10) ком 5 
477 Стакло за маску, црно (10 x 10/10) ком 5 
478 Тенда баштенска равна, коса,конзолна на једну воду са носећим челичним 

профилима, димензија 270х200цм. Руке су са ланцима од  inox челика. Тенда 
је на ручни погон за намотавање и одмотавање. Платно мора бити отпорно 
на UV зрачење са високом постајаношћу боја. Платно мора бити израђено од 
100% акрилног материјала, минималне тежине 300гр/м², чија су влакна 
фарбана пре ткања. Боја алуминијумске конструкције, бела РАЛ 9010. 

м² 200 

479 Типлови  ø12 х120  ком 100 
480 Типлови  ø12 х150  ком 150 
481 Типлови  ø12 х200 ком 150 
482 Типлови ПВЦ М10 ком 500 
483 Типлови ПВЦ М12 ком 500 
484 Типлови ПВЦ М6 ком 500 
485 Типлови ПВЦ М8 ком 500 
486 Товатна маст 1 кг ком 2 
487 Точкић за клизна врата фи 20мм.        ком 50 
488 Точкићи за клизне капије метални  ø50 мм ком 15 
489 Точкићи за клизне капије метални  ø60 мм ком 15 
490 Точкићи за клизне капије метални  ø80 мм ком 15 
491 Точкићи за контејнере  ø125 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог 

челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са 
чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог 
челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг 

ком 100 
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492 Точкићи за контејнере  ø125 мм окретни, кућиште од пресованог челика, 
поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са 
чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог 
челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг 

ком 100 

493 Точкићи за контејнере  ø160 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог 
челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са 
чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог 
челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг 

ком 100 

494 Точкићи за контејнере  ø160 мм окретни, кућиште од пресованог челика, 
поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са 
чауром, штитник од прашине, прикључак плоча, тело точка од пресованог 
челика, омотач чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг 

ком 100 

495 Точкићи за контејнере  ø200 мм окретни са кочницом, кућиште од пресованог 
челика, поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са 
чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста 
црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, 
статичка 410 кг 

ком 100 

496 Точкићи за контејнере  ø200 мм окретни, кућиште од пресованог челика, 
поцинковано, дупли куглични лежај у окретној глави, осовина точка са 
чауром, прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач чврста 
црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 205 кг, 
статичка 410 кг 

ком 100 

497 Трска ролна 2м х 5м ком 5 

498 Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила ком 100 
499 УД профил за гипскартонске плоче м¹ 30 
500 Украси - виолински кључеви 52/100mm ком 10 
501 Уљана фарба у свим нијансама ком 100 
502 Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики ком 10 
503 Фарба Антика сива 3 у 1 Ирком или одговарајућа кг 500 
504 Фарба Антика црна 3 у 1 Ирком или одговарајућа кг 500 
505 Фарба бела  - нитро 0,75L ком 100 
506 Фарба браон - нитро 0,75L ком 100 
507 Фарба зелена - нитро 0,75L ком 100 
508 Фарба наранџаста - нитро 0,75L ком 100 
509 Фарба плава - нитро 0,75L ком 100 
510 Фарба црна  - 3/1/трокомпонентна, емајл директ 0,75L ком 100 
511 Фирикет 10х10 мм  кг 50 
512 Фирикет 12х12 мм кг 50 
513 Фирикет 8х8 мм  кг 100 
514 Флах ( 100 x 5) мм, челични кг 100 
515 Флах ( 20 x 2) мм, челични кг 100 
516 Флах ( 20 x 5) мм, челични кг 100 
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517 Флах ( 25 x 2) мм, челични кг 100 
518 Флах ( 30 x 3) мм, челични кг 100 
519 Флах ( 30 x 5) мм, челични кг 100 
520 Флах ( 40 x 3) мм, челични кг 100 
521 Флах ( 50 x 3) мм, челични кг 100 
522 Флах ( 60 x 5) мм, челични кг 100 
523 Флах ( 60 x 7) мм, челични кг 100 
524 Флах ( 80 x 6) мм, челични кг 100 
525 Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90° ком 10 
526 Хамбуршки лук 21,3x2mm/90° ком 10 
527 Хамбуршки лук 26,9x2mm/90° ком 10 
528 Хамбуршки лук 33,7x2mm/90° ком 10 
529 Хамбуршки лук 48,3x4mm/90° ком 10 
530 Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90° ком 10 
531 ЦД профил за гипскартонске плоче м¹ 30 
532 Цилиндар  30/40мм ком 50 
533 Цилиндар  35/35мм ком 50 
534 Цилиндар  45/45мм ком 50 
535 Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм ком 50 
536 Цилиндри за браву Бане Секулић 25/25мм или одговарајући ком 50 
537 Цинк спреј 400мл ком 200 
538 Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм кг 100 
539 Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм кг 100 
540 Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм кг 100 
541 Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 0.8) мм кг 100 
542 Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 1) мм кг 100 
543 Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 2) мм кг 100 
544 Црни челични лим (2000 x 1000 x 10) мм кг 100 
545 Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм кг 100 
546 Црни челични лим (2000 x 1000 x 4) мм кг 100 
547 Црни челични лим (2000 x 1000 x 5) мм кг 100 
548 Црни челични лим (2000 x 1250 x 10) мм кг 100 
549 Црни челични лим (2000 x 1250 x 3) мм кг 100 
550 Црни челични лим (2000 x 1250 x 4) мм кг 100 
551 Црни челични лим (2000 x 1250 x 5) мм кг 100 
552 Челик SV Ø 22mm кг 100 

553 Челична четка плетена фи 100 за брусилицу ком 10 
554 Челична четка плетена фи 180 за брусилицу ком 10 
555 Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм кг 100 
556 Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм кг 100 
557 Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм кг 100 
558 Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм кг 100 
559 Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм кг 100 
560 Чеп ПВЦ 20х20 ком 100 

561 Чеп ПВЦ 30х20 ком 100 
562 Чеп ПВЦ 30х30 ком 100 
563 Чеп ПВЦ 40х30 ком 100 
564 Чеп ПВЦ 40х40 ком 100 
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565 Чеп ПВЦ 50х50 ком 100 
566 Чеп ПВЦ 60х60 ком 100 
567 Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице ком 30 
568 Четка за фарбање 30мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са 

пластичним телом и дршком  
ком 50 

569 Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне длаке са 
пластичним телом и дршком  

ком 50 

570 Шавне цеви челичне округле ø 101.6/2.6-5.0  мм            кг 100 
571 Шавне цеви челичне округле ø 21.3/2 мм кг 100 
572 Шавне цеви челичне округле ø 26.9/2мм     кг 100 
573 Шавне цеви челичне округле ø 33.7 /1.5мм кг 100 
574 Шавне цеви челичне округле ø 48.3 /1.6-3.6мм  кг 100 
575 Шавне цеви челичне округле ø 60.3/2.8мм кг 100 
576 Шавне цеви челичне округле ø 76.1/2мм кг 100 
577 Шавне цеви челичне округле ø 88.9/3мм кг 100 
578 Шарке за алуминијумска врата 60/30 ком 5 
579 Шарке за врата 10 (браварске)   10x50мм ком 50 
580 Шарке за врата Ø12 x 60(браварске) ком 50 
581 Шарке за врата Ø14 x 50(браварске) ком 50 
582 Шарке за врата Ø14 х 100 (браварске) ком 50 
583 Шарке за врата Ø16x 140(браварске) ком 50 
584 Шарке за врата Ø18 x 80 (браварске) ком 50 
585 Шарке за врата Ø20 x 120 (браварске) ком 50 
586 Шелне за вертикални олук Ø80мм ком 200 
587 Шилдови за обичне браве метални пар 20 
588 Шилдови за цилиндар метални пар 20 
589 Шмиргл папир 100 ( 2000x11mm ) м¹ 10 
590 Шмиргл папир 120 ( 2000x11mm ) м¹ 10 
591 Шмиргл папир 60  ( 2000x11mm ) м¹ 20 
592 Шмиргл папир 80 ( 2000x11mm ) м¹ 20 
593 Шоба за CO2 ком 5 
594 Шраф за типл 8x120 ком 150 
595 Шраф за типл 8x150 ком 150 
596 Шраф машински М10 x 30 ком 500 
597 Шраф машински М12 x50 ком 500 
598 Шраф машински М12 x60 ком 500 
599 Шраф машински М14х50 ком 500 
600 Шраф машински М16 х80 ком 500 
601 Шраф машински М4 x 10 ком 500 
602 Шраф машински М4 x 12 цилиндрична глава ком 500 
603 Шраф машински М5 x 50 ком 500 
604 Шраф машински М6 x 30 ком 500 
605 Шраф машински М8 x 30 ком 500 
606 Шраф машински М8 x 40 ком 500 
607 Шраф машински М8 x 60 ком 500 
608 Шраф торбан 6х100 ком 500 
609 Шраф торбан 6х100 ком 500 
610 Шраф торбан 6х30 ком 500 
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611 Шраф торбан 6х40 ком 500 
612 Шраф торбан 6х50 ком 500 
613 Шраф торбан 6х70 ком 500 
614 Шраф торбан 8х50 ком 500 
615 Шраф торбан 8х60 ком 500 
        
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:     

УКУПНО СА ОБРАЧУНАТИМ ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ:     

 
У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду и оцену понуде, док ће се 
стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности 
која ће уједно представљати и уговорену вредност предметне јавне набавке. 
Напомена: Сву наведену опрему изабрани понуђач испоручује по пијацама на коју Наручилац предвиди 
и дефинише у поруџбеници. 
 
IV МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОДНОСНО ИЗВРШЕЊА УГОВОРА, РОК ПЛАЋАЊА 

1. Место испоруке добара: на објекат Наручиоца дефинисаним у поруџбеници, истоварено. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено на пијаци  Наручиоца дефинисано наруџбеницом. Уколико понуђач одобрава рабат 
исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити 
изражене са већ одбијеним рабатом. 

3. Рок испоруке: сукцесивно у року од 5 дана од дана испостављања сваке појединачне 
поруџбенице. Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. 
Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже Записник о квалитативном и квантитативном 
пријему за извршене испоруке предметних добара потписан од стране Наручиоца и Испоручиоца. 

5. Опција понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 
 
V  УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И    
     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН.  

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници 

привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  

Наручилац напомиње да се доказ из члана 75. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама не 
прилаже, обзиром да за обављање предметне делатности није предвиђена посебна дозвола. 

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

2) Упутство како се доказује испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН у смислу члана 
77. ЗЈН 

1. Доказ о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тч.1) ЗЈН 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда.  
2. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.2) ЗЈН 

- за правно лице: 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
Браварски материјал – ОП-05/20   страна 23 од 67 

 

 

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 
Београду, 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
за законског заступника (уколико има више законских заступника, ово уверење се доставља за 
све), да његов законски заступник (или заступници) није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
- за предузетнике и физичка лица: 

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.1. тч.4) ЗЈН 
Уверење пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и 
Уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Докази наведени под тачкама 2, 3. и 4. не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања 
понуда. 

4. Доказ о испуњавању услова из чл.75. ст.2) ЗЈН: 
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Напомена: 
чл.78.ст.1 гласи: „Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни 
регистар понуђача – предузетника и правних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који 
испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона“. Према наведеном а у 
вези са чл.78.ст.5 ЗЈН „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 
понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“. 
 

3) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из 
члана 76. ЗЈН: 

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом, што подразумева: 
a) да је пословао позитивно у последњој обрачунској години (2019. година), 
b) да је у 2019. години остварио укупан послован приход од најмање 20.000.000,00 динара, 
c) да му текући рачун није у блокади у последњих 12 месеци до дана објављивања позива  
 
2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, подразумева да је у последњих 
годину дана до дана објављивања Позива за подношење понуда извршио предметне испоруке у 
минималном износу од 20.000.000,00 динара 

 
4) Упутство како се доказује испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН у смислу 

члана 77. ЗЈН 
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом за тачку а) понуђач доставља Извештај 

о бонитету за јавне набавке или Финансијски извештај за 2019. годину издат од Агенције за 
привредне регистре, а под тачком б) доказује потврдом НБС-а о броју дана неликвидности. 

НАПОМЕНА: Уколико за неког понуђача нису приказани подаци за наведену годину јер понуђач није 
постојао (основан у међувремену), релевантни су приказани подаци за период од оснивања предузећа. 

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом, понуђач доказује доставом попуњеног, 
потписаног и овереног Обрасца 7 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, 
датумима и називом наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 7. За сваку испоруку наведену у 
листи, прилаже се доказ у виду потврде наручиоца искључиво на формулару у прилогу (у 
форми копије), за извршене предметне испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним услугама 
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која су предмет јавне набавке достављају се копије уговора са спецификацијама овереним од 
стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи списак издатих фактура Наручиоцу, са 
описом, количинама и нето финансијским износом за извршене предметне испоруке. 

 
5) Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан 
је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. 
и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН. 

 
6) Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 

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

из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и испуњеност обавезних услова из чл.75.ст.2 ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 
7) Допунске напомене 

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 
У складу са чланом 79. став 1. ЗЈН, 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 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, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

Ако 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. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 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. 

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин. 
 
VI  СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

1) Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде 
Као средство финансијског обезбеђења, понуђач подноси банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

са роком доспећа 60 дана од дана отварања понуда односно до истека опције понуде, која мора да буде 
са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор (банкарску 
гаранцију не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је могуће избушити 
ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да документ не би могао да 
се одстрани).  
 Ако изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво крединог квалитета 3 (инвестициони ранг). 
 Гаранција пословне банке за озбиљност понуде доставља се у износу од 10% укупне понуђене 
вредости понуде без урачунатог ПДВ-а.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, 
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- уколико понуђач по позиву Наручиоца да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова у остављеном року исте не достави.  
 

2) Финансијско обезбеђење за добро извршење посла 
Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену изјаву, на обрасцу банке, да ће 

Наручиоцу, уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија, у року од 10 (десет) дана од дана 
закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: 
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% од укупне 
уговорене вредности без урачунатог ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за 
коначно извршење посла - Оригинално писмо о намерама пословне банке, да ће издати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла након потписивања уговора. 

Писмо/а о намерама банке не бушити већ ставити у одговарајућу пластичну фолију коју је 
могуће избушити ради повезивања са осталом документацијом, и залепити фолију да 
документ не би могао да се одстрани. Писмо о намерама банке треба да буде уложена у 
фасциклу тако да може бити јасно читљива,  а да није потребно у ту сврху отварати фолију 
да би се утврдио њен садржај.  
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно састављање 
понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, 
услове које мора да испуни, попуни и овери образац понуде и остале обрасце према захтевима из 
конкурсне документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин. Понуђачи су дужни да 
поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012), позивом за 
подношење понуда и захтевима из конкурсне документације. 

Сва документа поднета уз понуду морају да буду повезана  траком, спиралом или на други 
одговарајући начин у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно  убацивати, одстрањивати 
или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или 
печат.  

1) Језик на којем понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском 

језику. Понуда се попуњава на српском језику и сви докази се достављају на српском језику (члан 15.став 
3. ЗЈН). Уколико је који од доказа сачињен на другом језику, потребно је, уз фотокопију предметног 
доказа, приложити оверен превод судског тумача или превод оверен у амбасади земље у којој се као 
службени језик користи језик на коме је документ који се прилаже као доказ сачињен. 

 
2) Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина 

попуњавања образаца датих у конкурсној документацији 
 
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику у затвореној коверти тако да се при 

отварању може утврдити да ли је затворена онако како је предата. 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што 

понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и недвосмислено, 
откуцани или читко попуњени штампаним словима. 
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У случају било каквих исправки (бељења или подебљавања бројева или слова), потребно је на 
том месту ставити печат и параф одговорног лица.  

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

 
3) обавезна садржина понуде 

  
 Образац 1: Образац понуде - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 
 Образац 2: Подаци о понуђачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан; 
 Образац 3: Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем – попуњен, оверен печатом и 

потписан (само у случају да понуђач не наступа са подизвођачем); 
 Образац 4: Изјава о ангажовању подизвођача – попуњена, оверена печатом и потписана (само у 

случају подношења понуде са подизвођачем); 
 Образац 5: Подаци о подизвођачу - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписана 

(само у случају подношења понуде са подизвођачем); 
 Образац 6: Изјава чланова групе који заједнички подносе понуду - попуњена, оверена печатом и 

потписана (у случају подношења заједничке понуде); 
 Образац 7: Списак најважнијих испоручених добара понуђача; 
 Потврда Наручиоца уз Образац 7 са прилозима 
 Биланс стања и биланс успеха за 2019.годину (уколико је документ јавно доступан навести 

интернет адресу са које може да се преузме)  
 Потврда о броју дана неликвидности за последњих годину дана (уколико је документ јавно 

доступан навести интернет адресу са које може да се преузме) 
 Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде - оригинална банкарска гаранција за 

озбиљност понуде (објашњено у одељку VI–Средства финансијског обезбеђења под тачком 1.)  
 Финансијско обезбеђење за добро извршење посла - оригинално писмо о намерама пословне 

банке (објашњено у одељку VI – Средства финансијског обезбеђења под тачком 2.) 
 Образац 8: Изјава о прихватању техничких карактеристика (спецификације) – попуњена, оверена 

и потписана; 
 Образац 9: Изјава о прихватању услова из позива за доставу понуда и конкурсне документације – 

попуњена, оверена и потписана; 
 Упутство како да се попуни образац структуре цена 
 Образац 10: Образац структуре цена – попуњен по свим ставкама, оверен и потписан; 
 Образац 11: Модел уговора - попуњен, оверен и потписан; 
 Образац 12: Образац изјаве о независној понуди – попуњена, оверена и потписана; 
 Образац 13: Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа – 

попуњена, оверена и потписана; 
 Образац 14: Образац трошкова припреме понуде – попуњен по свим ставкама,   
 Споразум о заједничком извршењу набавке (само у случају подношења заједничке понуде); 

 
Напомена: Образац 14. – Трошкови припреме понуде не представља обавезну садржину понуде. 
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 14. – 
Трошкови припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова. 
 

4) Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу 
благовремено добити исправни подаци 

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне 
средине, заштити при запошљавању и условима рада на следећим адресама: 

 Пореске обавезе: Министарство финансија - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; 
интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 

 Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 
22-26, Београд, интернет адреса http://www.mpsv.gov.rs  
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 Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

5) Самостално подношење понуде 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
Наручилац је дужан у складу са чланом 87. став 5. Закона о јавним набавкама да одбије све понуде 

које су поднете супротно наведеној забрани. 
 
6) Понуда са подизвођачем 
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу (или подизвођачима) који не може бити већи од 50% 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова.  

Подизвођач мора испуњавати обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) и тч.5. из члана 75. 
ст.2. Закона о јавним набавкама.  

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 

Наручилац је дужан да омогући испоручиоцу да приговори на захтев подизвођача наведен у 
претходном ставу ако потраживање није доспело. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац 
ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац 
претрпео знатну штету. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако ти лице испуњава 
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 
 

7) Група понуђача 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и тч.5. из члана 75. ст.2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Споразумом се уређују и друга питања којима се регулишу права и обавезе сваког од чланова 
заједничке понуде 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

8) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ. 
У понуди је понуђач је дужан да наведе цене по свим траженим позицијама. 
Цена мора бити исказана у динарима са свим обрачунатим трошковима. 
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене. 
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Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа 
у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. Закона о 
јавним набавкама. 
Авансно плаћање је неприхватљиво. 

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља 
могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за 
спровођењем преговарачког поступка што ће се регулисати посебним анексом уговора. 

 
9) Додатне информације и појашњења 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Заинтересовано 
лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: 
www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници www.bgpijace.rs 

Питања треба послати путем факса на број: 011/6401-928 или електронском поштом на адресу 
nabavka@bgpijace.rs са ознаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације – Браварски материјал – ЈН бр. ОП-05/20“. 

Наручилац напомиње да тражење појашњења или додатних информација у вези са 
припремањем понуда, није дозвољено телефонским путем. 

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 и да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

10) Измена и допуна конкурсне документације 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда Наручилац може било на сопствену 

иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица – да измени или да 
допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне, биће достављене свим 
заинтересованим лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку 
јавне набавке, путем дописа, факса или путем електронске поште, а измене односно допуне ће бити 
објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, 
продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У случају продужења рока за отварање понуда 
сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење 
понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију. 
 

11) Измена и повлачење понуде 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да допуни, 

измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац 
прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за 
подношење понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

 
12) Трошкови припремања понуде 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
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Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова, осим у случајевима и на начин предвиђен чланом 88. став 3. ЗЈН. 

 
13) Важност понуде 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 
Понуда мора да важи минимално 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 

краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 
Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 

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

 
14) Стручна оцена понуда 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су 
одговарајуће и прихватљиве. 

Понуде које су неблаговремене, неодговарајуће, које прелазе износ процењене вредности јавне 
набавке одбити као неприхватљиве као и понуде које имају битне недостатке (члан 106. ЗЈН). 

 
15) Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа заштите на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да приликом састављања понуде наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и да гарантује му није изречена мера забране обављања делатности 
која је на снази на дан отварања понуда. 
 

16) Заштита података 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену позива и 

неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. 
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не садржи 

ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима 
или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 
имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО". 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се 
као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати 
понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад 
ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока 
предвиђеног за отварање понуда. 
 

17) Додатна објашњења и исправке после отварања понуда 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће се у писаном облику 
обратити понуђачу и оставити му примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја 
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа 
или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази 
из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

 
18) Негативне референце 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбиoда закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 
набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у у говореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са радовима, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ на ангажовању у извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који 
се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује горе наведене доказе, који се односи на поступак који 
је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 
19) Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, 
наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

Додатно обезбеђење је бланко сопствена меница у висини 15% од понуђене цене. 
 

20) Одлука о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
 

21) Елементи критеријума за доделу уговора 
Критеријум за оцењивање понуда је "најнижа понуђена цена", уколико су испуњени сви услови 

наведени у конкурсној документацији. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, као најповољнија ће 

бити оцењена понуда понуђача који је понудио дужа опција понуде. 
 

22) Рок за приступање закључењу уговора 
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Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна понуда, Наручилац 
може закључити уговор и пре истека рока за подношења захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може 
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
23) Разлог због којег се може одустати од доделе уговора 
Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 
оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 
24) Измене током трајања уговора 
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других 

битних елемената из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени конкурсном 
документацијом, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не 
сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној 
документацији. 

 
25) Захтев за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда (чл.149.ст.3. ЗЈН), без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао 
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуде, а након рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка из 
члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки (чл.149.ст.6. ЗЈН). 

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 захтева из става 5 и 6 ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора 
или одлуку о обустави поступка нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150.овог Закона. 
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Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 
зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 
ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за 
заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. и ако Наручилац или Републичка 
комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:840-
30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: 
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: 
Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ). 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ            ОБРАЗАЦ 1. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
број _________од _____________године 

 
 

Пословно име или скраћени 
назив из одговарајућег регистра  

 

Адреса седишта 
 

Овлашћено лице 
 

Лице за контакт 
 

Матични број 
 

ПИБ 
 

Телефон/телефакс 
 

Број рачуна 
 

 
На основу позива за достављање понуде и конкурсне документације за јавну набавку добара – 
„Браварски материјал“ ЈН бр. ОП-05/20 подносимо понуду као што следи: 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИМ (заокружити): 
 
а) самостално 
б) као заједничку понуду (навести опште податке за све понуђаче из групе понуђача: пословно име или 
скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матипчни број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
2. __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 
 

3. __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

 
в) са подизвођачем (навести опште податке за се подизвођаче: пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, име особе за контакт): 
 

1. __________________________________________________________________________________
_________________________________ који ће извршити део предмета набавке 
___________________________, што чини _____% од укупне вредности набавке 

 
2. __________________________________________________________________________________

_________________________________ који ће извршити део предмета набавке  
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ПРЕДМЕТ ПОНУДЕ И ЦЕНА: 
 

РБ Опис добара 
Укупан износ из 

обрацса структуре цена  

1 
Укупна вредност браварског материјала по спецификацији из 
Обрасца структуре цена број _____________ 

 

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а  

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом  

 
____________________________________________________________________________ 

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 
 

___________________________________________________________________________ 
Износ ПДВ-а (словима): 

 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунати ПДВ-ом (словима): 

 
НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама 
(спецификација), количина, опис добара и остали услови“. 
 
У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду и оцену понуде, док ће се 
стварне количине утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности 
предметне јавне набавке која ће уједно представљати и уговорену вредност јавне набавке. 
 

1. Место испоруке добара: на објекат Наручиоца дефинисан наруџбеницом, истоварено. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено на пијацу  Наручиоца дефинисано наруџбеницом. Уколико понуђач одобрава рабат 
исти не може да истакне на крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити 
изражене са већ одбијеним рабатом. 

3. Рок испоруке: сукцесивно до 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. 
Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. 
Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже Записник о квалитативном и квантитативном 
пријему за извршене испоруке предметних добара потписан од стране Наручиоца и Испоручиоца. 

5. Опција понуде: ____________  (мин 60 дана од дана отварања понуда.) 
 
Понуђач (односно понуђачи, уколико је понуда поднета од стране више учесника, тј. подизвођачи) гарантује/у 
поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантује/у регилисана права интелектуалне својине која би се могла тицати 
предметне набавке. 
 
У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе 
који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, 
који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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ОБРАЗАЦ 2. 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

 
 
У _______________________           Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.      __________________________ 
 
Овај образац попуњавају понуђачи који подносе понуду самостално, као и понуђачи који подносе 
заједничку понуду. 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која учествује у заједничкој понуди, овај образац је потребно копирати 
и попунити за сваког учесника у заједничкој понуди (као и за носиоца посла групе понуђача). Овај образац потписује и 
оверава печатом носилац посла групе понуђача 
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ОБРАЗАЦ 3. 
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да у понуди за јавну набавку 
браварски материјал, ЈН. бр. ОП-05/20, у свему у складу са техничким описом и спецификацијом,  НЕ 
НАСТУПАМО са подизвођачем 

 
 
    
 

 
 

У _______________________             Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава 
печатом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
Браварски материјал – ОП-05/20   страна 37 од 67 

 

 

ОБРАЗАЦ 4. 
 

 
ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ АНГАЖОВАО У ПОНУДИ) 
 

(члан 80. ЗЈН) 
 
За реализацију јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-05/20, у свему у складу са 
техничким описом и спецификацијом, ангажоваћемо следеће подизвођаче и наводимо њихово учешће у 
укупној вредности понуде: 
 

 

 
 
 
 

У _______________________             Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
 
 
 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава 
печатом 

 
 
 

Изјава понуђача да наступа са подизвођачем 

Р.Б. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА   
И АДРЕСА СЕДИШТА 

ДЕО НАБАВКЕ У КОЈОЈ ЋЕ БИТИ 
АНГАЖОВАН ПОДИЗВОЂАЧ 

% УЧЕШЋА У ПОНУДИ 

1       

2       

3       

УКУПНО (максимално 50%)      
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ОБРАЗАЦ 5. 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

МЕСТО / ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
 

 
 
У _______________________          Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године           М.П.    __________________________ 
 
У _______________________      Овлашћено лице подизвођача 
 
Дана______________године         М.П.     __________________________ 
 
 
Овај образац попуњава онај понуђач који понуду подноси са подизвођачем.  
 
Напомена: Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац фотокопирати и попунити за сваког 
подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
(члан 81. ЗЈН) 

 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, 
ЈН бр. ОП-05/20. 
 
Овлашћујемо члана групе ____________________________________________________________ као 
носиоца посла да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 

 

 
ПРИЛОГ: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 

У _______________________              Овлашћено лице понуђача 
 
 
Дана______________године    М.П.         __________________________ 

 
 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР-а и оверава 
печатом 

Наведени понуђач из групе понуђача ће предметну набавку извести на следећи начин: 

Р.Б. НАЗИВ ПОНУЂАЧА ИЗ 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ПОЗИЦИЈЕ (ВРСТА) ИЗ 
ПОНУДЕ КОЈЕ ИЗВОДИ 

ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 
(без ПДВ-а) 

% учешћа у понуди 
ОВЕРА 

1 

 Носилац посла: 
 

    

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 
___________________________________ 

 
м.п. 

2       

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 
___________________________________ 

 
м.п. 

3       

Датум:     ________________________    
          
 Потпис одговорног лица: 
___________________________________ 

 
м.п. 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ ИСПОРУКА ПОНУЂАЧА  
СА УНЕТИМ ИЗНОСИМА И НАЗИВОМ НАРУЧИОЦА 

 

Р.бр. Предмет уговора  Вредност извршених 
испорука (*) 

Назив наручиоца 
(лице за контакт и 

бр. телефона 
Година  

 
 

    

     

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     

 
 

    

(*) Као вредност извршених испорука из спецификације, која је саставни део овог списка, признају се 
само вредности за извршене испоруке које су предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да у копији 
спецификације сигниром, или на неки други начин, означи позиције које одговарају поменутој услузи. 
 
Додатни услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, подразумева да је у 
последњих годину дана до дана објављивања Позива за подношење понуда извршио предметне 
испоруке у минималном износу од 20.000.000,00 динара 
 
Доказ:  
Да располаже неопходним пословним капацитетом, понуђач доказује доставом попуњеног, потписаног 
и овереног Обрасца 7 „Списак најважнијих извршених испорука са унетим износима, датумима и називом 
наручилаца“ и Потврду купца уз Образац 7. За сваку испоруку наведену у листи, прилаже се доказ у виду 
потврде наручиоца искључиво на формулару у прилогу (у форми копије), за извршене предметне 
испоруке. Уз потврду Наручиоца о извршеним испорукама која су предмет јавне набавке достављају се 
копије уговора са спецификацијама овереним од стране Наручиоца. Спецификација треба да садржи 
списак издатих фактура Наручиоцу, са описом, количинама и нето финансијским износом за извршене 
предметне испоруке 
 
Уколико понуда не садржи наведене доказе у виду уговора и окончаних ситуација, сматраће се да има битне 
недостатке и одбиће се. 

 
 
 
 

Датум                                                                                   Потпис одговорног лица  
 
___________________                              М.П.                       ________________________________      
 

 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака 
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ПОТВРДА НАРУЧИОЦА УЗ ОБРАЗАЦ 7. 
 
 

Наручилац _________________________________________________ из ____________________ , адреса 
_______________________________________, особа за контакт ______________________________, 
функција _______________________________, бр. телефона _____________ под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да је понуђач 
________________________________________________________________________________ из 
_____________________ успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршио испоруке које су 
предмет јавне набавке ОП-05/20, а који су окончани у последњих годину дана до дана објављивања 
Позива за подношење понуда и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у 
потпуности, квалитетно и у уговореном року и то: 
 

Р.бр. 
Дан закључења и број 
уговора код наручиоца 

Вредност извршених 
испорука   Година  

 
 

   

    

    

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може користити. 
 
Напомена: Уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, образац фотокопирати, 
али потврда мора имати оригиналан печат и потпис Наручиоца. 
 
 

 
 

Датум________________                                                                           Потпис одговорног лица 
        

   ___________________________ 
 

M.П. 
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ОБРАЗАЦ 8. 

 
 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 

 

Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
Изјављујемо да ће, уколико нам Наручилац додели уговор у поступку јавне набавке ЈН бр. ОП-
05/20 као најповољнијем понуђачу за испоруку браварског материјала, испоручена добра у свему 
одговарати техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације, да ће у 
потпуности бити усаглашена са захтеваном документацијом коју прилажемо уз достављену 
понуду по овој јавној набавци Сагласни смо да наведене техничке карактеристике 
(спецификација) и приложена захтевана документација представљају саставни део уговора. 
 
 
 
 

      ______________________________ 
                      Потпис одговорног лица понуђача 

 
 
М.П. 
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ОБРАЗАЦ 9. 
 

 

 
 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Назив и адреса понуђача 
 
 
Место __________________________ 
 
Датум __________________________ 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 
 
Изјављујемо да прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 
документације ЈН бр. ОП-05/20 за избор најповољнијег понуђача за испоруку браварског 
материјала. Сагласни смо да ти услови представљају саставни део уговора. 
 
 
 
 

          ______________________________ 
                       Потпис одговорног лица понуђача 

 
 
     М.П. 
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УПУТСТВО  
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА ПОНУДЕ 

 
 
 
 

 Образац структуре цена понуде мора бити читко откуцана или исписана штампаним 
словима и бројевима. 

 
 Образац структуре цена понуде мора потписати одговорно лице понуђача. 

 
 Образац структуре цена понуде оверити печатом. 

 
 У Обрасцу структуре цена понуде морају бити исказани основни елементи структуре 

цене. 
 

 Рубрика Укупан износ се попуњава тако што се помноже рубрике: количина х 
јединична цена. 

 
 Рубрика Укупан износ без пореза на додату вредност се попуњава тако што се саберу 

вредности уписане у рубрици Укупно. 
 

 Порез на додату вредност се обрачунава по општој стопи од 20%. 
 

 Рубрика Укупан износ са порезом на додату вредност се попуњава тако што се саберу 
вредности уписане у рубрици Укупан износ без пореза на додату вредност и Порез на 
додату вредност. 
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ПОНУЂАЧ 
Назив предузећа _____________________ 

Адреса  _____________________________ 

Тел./факс ___________________________ 

Текући рачун бр. ______________________ 

Матични број  ________________________ 

Шифра делатности ____________________ 

ПИБ ________________________________ 

ОБРАЗАЦ 10. 
 

 
 

  
    
  

 
 

 

 

Датум  ________________________ 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА број ____________ 
Спецификација добара – Браварски материјал 

Рб. Врста материјала Јед.  
мере 

Количина Јединична 
цена 

Икупан 
износ 

1 

Адхезиони самоносећи филм за антикорозивно облагање 
страница тезги са принтабиним мотивом дрвета, минималне 
дебљине 80-100 микрона, са завршним премазом - 
ламинација. 

м2 30   

2 Алуминијумскa лајснa (10 x 15)мм кг 50   
3 Алуминијумскa лајснa (30 x 30 x 3)мм кг 50   
4 Алуминијумска лајсна «Т» 30x30мм кг 50   
5 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 0,8)мм  табле кг 100   
6 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1)мм табле - бели кг 100   
7 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 1.5)мм табле - бели кг 100   
8 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 3)мм табле - бели кг 100   
9 Алуминијумски лим, раван (2000 x 1000 x 5)мм табле - бели кг 100   

10 
Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1000 x 0,7) мм 
табле, смб боја 

кг 100   

11 
Алуминијумски пластифицирани лим (2000 x 1250 x 0,7) мм 
табле, смб боја 

кг 100   

12 Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*3-4 мм кг 150   
13 Алуминијумски ребрасти лим 1000*2000*4-5 мм кг 150   
14 Алуминијумски флах (30x3x6000)мм кг 50   
15 Алуминијумски флах (30x5x6000)мм кг 50   
16 Алуминијумски флах (40x3x6000)мм кг 50   
17 Алуминијумски флах (40x5x6000)мм кг 50   
18 Анти рост 1л ком 50   
19 Арматура ČBR  ø 10 мм             кг 200   
20 Арматура ČBR  ø 12 мм          кг 200   
21 Арматура ČBR  ø 19 мм          кг 200   
22 Арматура ČBR  ø 22 мм          кг 200   
23 Арматура ČBR  ø 6 мм            кг 200   
24 Арматура ČBR  ø 8 мм            кг 200   
25 Арматура ČO 200 x ø 10 мм             кг 200   
26 Арматура ČO 200 x ø 12 мм          кг 200   
27 Арматура ČO 200 x ø 6 мм            кг 200   
28 Арматура ČO 200 x ø 8 мм             кг 200   
29 Арматурна мрежа Q 188 кг 200   

НАРУЧИЛАЦ 
 
ЈКП „Градске пијаце“ Београд 
 
Живка Карабиберовића 3 
 
11000 Београд 
 
ПИБ:  101721046 
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30 Арматурна мрежа Q 283 кг 200   
31 Арматурна мрежа Q 335 кг 200   
32 Арматурна мрежа Q 524 кг 200   
33 Ауто лак – бели спреј (400 мл) ком 10   
34 Ауто лак – црвени спреј (400 мл) ком 10   
35 Аутомат за врата 2 дипломат или одговарајуће ком 25   
36 Аутомат за врата 3 дипломат или одговарајуће ком 25   
37 Аутомат за врата 4 дипломат или одговарајуће ком 25   
38 Аутомат за врата 5 дипломат или одговарајуће ком 25   
39 Брава дупла за ал. Роло врата ком 10   
40 Брава за Алуминијумска врата 343.50 ком 5   
41 Брава за ПВЦ врата 3585.16.240LP Elephant или одговарајућа ком 5   
42 Брава за ПВЦ врата IQ35/92 ком 5   

43 
Брава за цилиндар (2,5 ваљак) Бане Секулић или 
одговарајуће 

ком 50   

44 
Брава за цилиндар (2,5 језичак) Бане Секулић или 
одговарајуће 

ком 50   

45 Брава за цилиндар (4 ваљак) Бане Секулић или одговарајуће ком 50   
46 Брава за цилиндар (4 језичак) Бане Секулић или одговарајуће ком 50   
47 Брава за цилиндар 6 Бане Секулић или одговарајуће ком 50   
48 Брава за цилиндар 8 Бане Секулић или одговарајуће ком 50   
49 Брава обична 6 Бане Секулић или одговарајуће ком 50   
50 Брава обична 8 Бане Секулић или одговарајуће ком 50   
51 Бравица за клизна врата за цилиндар 1819.16.101 ком 100   

52 
Бравице за металне ормаре Бане Секулић или одговарајуће 
Ø 22mm 

ком 5   

53 Бродски лим 3 мм 45, 1250x3000 (челични) кг 50   
54 Бродски лим 5 мм 45, 1250x3000 (челични) кг 50   
55 Брусне плоче (115 x 1,6x 22) ком 150   
56 Брусне плоче (115 x 1x 22) ком 150   

57 
Брусне плоче (115 x 2.5 x 22.2) – сечење челика 13300 РПМ, 
80м/с 

ком 150   

58 
Брусне плоче (115 x 6 x 22.2) – брушење челика 13300 РПМ , 
80м/с 

ком 150   

59 Брусне плоче (125 x 1 x 22) ком 150   

60 
Брусне плоче (180 x 3 x 22.2) – сечење челика  8500 РПМ, 
80м/с 

ком 150   

61 
Брусне плоче (180 x 6 x 22.2) – брушење челика  8500 РПМ, 
80м/с 

ком 150   

62 Брусне плоче (230 x 1 x 22) ком 150   
63 Брусне плоче (230 x 3 x 22) – сечење челика ком 150   
64 Брусне плоче (300 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с ком 150   
65 Брусне плоче (350 x 3.5 x 32) 6370 РПМ, 100м/с ком 150   
66 Бугрија СДС маx ø 12, 340/200 ком 20   
67 Бургије СДС за хилти ø  6x250 мм ком 20   
68 Бургије СДС за хилти ø  8x250 мм Ком 20   
69 Бургије СДС за хилти ø 10x250 мм ком 20   
70 Бургије СДС за хилти ø 12x250 мм ком 20   
71 Бургије СДС за хилти ø 14x250 мм ком 20   
72 Бургије спиралне ø 10мм HSS-G ком 300   
73 Бургије спиралне ø 12мм HSS-G ком 300   
74 Бургије спиралне ø 14мм HSS-G ком 300   
75 Бургије спиралне ø 16мм HSS-G ком 300   
76 Бургије спиралне ø 3,5мм HSS-G ком 300   
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77 Бургије спиралне ø 4,2 мм за прохром ком 300   
78 Бургије спиралне ø 4,2мм HSS-G ком 300   
79 Бургије спиралне ø 6мм HSS-G ком 300   
80 Бургије спиралне ø 8мм HSS-G ком 300   
81 Бургије спиралне ø 9мм HSS-G ком 300   
82 ВД 40 одмашћивач спреј (паковање 200 мл) ком 10   

83 
Ветар лајсна поцинкована, пластифицирана у РАЛ-у према 
захтеву Наручиоца, РШ 333, дебљина лима 0,50мм. 

м 50   

84 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
4.8*16 мм 

ком 500   

85 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
4.8*19 мм 

ком 500   

86 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
4.8*25 мм 

ком 500   

87 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
4.8*32 мм 

ком 500   

88 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
4.8*38  

ком 500   

89 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
4.8*50 мм 

ком 500   

90 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
5.5*25 мм 

ком 500   

91 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
5.5*32 мм 

ком 500   

92 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
5.5*38 мм 

ком 500   

93 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
5.5*50 мм 

ком 500   

94 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*100 мм 

ком 500   

95 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*110 мм 

ком 500   

96 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*19 мм ком 500   

97 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*22 мм 

ком 500   

98 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*25 мм 

ком 500   

99 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*32 мм 

ком 500   

100 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*38 мм 

ком 500   

101 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*50 мм 

ком 500   

102 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*60 мм 

ком 500   

103 Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*70 мм 

ком 500   

104 
Вијак за лим са бургијом и са главом за кључ DIN 7504 К 
6.3*80 мм ком 500   

105 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.2*13 мм 

ком 500   

106 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.2*16 мм 

ком 500   

107 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.2*19 мм 

ком 500   

108 Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N ком 500   
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4.2*25 мм 

109 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.2*32 мм 

ком 500   

110 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.2*38 мм 

ком 500   

111 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.8*16 мм 

ком 500   

112 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.8*19 мм 

ком 500   

113 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.8*25 мм 

ком 500   

114 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.8*32 мм 

ком 500   

115 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.8*38 мм 

ком 500   

116 
Вијак за лим са бургијом и са равном главом DIN 7504 N 
4.8*50 мм 

ком 500   

117 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.2*16 мм 

ком 500   

118 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.2*19 мм 

ком 500   

119 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.2*25 мм 

ком 500   

120 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.2*32 мм 

ком 500   

121 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.2*38 мм 

ком 500   

122 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.2*50 мм 

ком 500   

123 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.8*16 мм 

ком 500   

124 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.8*19 мм 

ком 500   

125 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.8*25 мм 

ком 500   

126 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.8*32 мм 

ком 500   

127 Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.8*38 мм 

ком 500   

128 
Вијак за лим са бургијом и са упуштеном главом DIN 7504 
P4.8*50 мм ком 500   

129 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*13 мм ком 500   
130 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*16 мм ком 500   
131 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*19 мм ком 500   
132 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*22 мм ком 500   
133 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*25 мм ком 500   
134 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*32мм ком 500   
135 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*40 мм ком 500   
136 Вијак за лим широка глава са бургијом 4.2*50 мм ком 500   
137 Водобрусни папир гранулације П-360 димензије 230х280мм ком 10   

138 
Водоскупљач за хоризонтални олук - казанче, од 
поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,50мм 

ком 50   

139 Грифовани фирикет 12х12 кг 50   
140 Грифовано плетиво 25*25*2 мм м2 70   

141 Грифовано плетиво 30*30*3.1 мм м2 70   
142 Грифовано плетиво 40*40*3.8 мм м2 70   
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143 Грифовано плетиво 50*50*3.8 мм м2 70   

144 
Грозд (Цвет) CV 07-B - димензија 150x90мм, израђен од 
кованих куглица и листа Li 14b 

ком 50   

145 Дизна за CO2 - 0,8мм ком 5   
146 Дизна за CO2 - 1мм ком 5   
147 Дизна за плазму ПТ31 ком 5   
148 Дифузор за плазму ПТ31 ком 5   
149 Ексери за Ондулин зелени ком 100   
150 Еластични кабл фи 6мм  м 100   
151 Еластична подлошка  ø6 ком 500   
152 Еластична подлошка  ø8 ком 500   
153 Електрода за плазму ПТ31 кг 10   
154 Електроде 2 мм кг 120   
155 Електроде 2,5 мм кг 120   
156 Електроде прохром 2 мм  кг 120   
157 Жабица за сајлу  ø3 ком 50   
158 Жабица за сајлу  ø4 ком 50   
159 Жабица за сајлу  ø6 ком 50   
160 Жабица за сајлу  ø8 ком 50   
161 Жица за варење апаратом CO2  0,6мм кг 75   
162 Жица за варење апаратом CO2  0,8мм кг 75   
163 Жица за варење апаратом CO2  1мм кг 75   
164 Жица за варење аргон - алуминијума 1мм кг 30   
165 Жица за варење прохрома  1мм кг 30   
166 Жица за варење прохрома 0,8мм кг 30   
167 Жица паљена 1 кг 20   
168 Жица паљена 3 ком 100   
169 Завртњи холшраф  4,0 x 30 ком 500   
170 Завртњи холшраф  4,5  x 45 ком 500   
171 Завртњи холшраф  5,0 x 20 ком 500   
172 Завртњи холшраф  5,0 x 50 ком 500   
173 Завртњи холшраф  5,0 x 60 ком 500   
174 Завртњи холшраф  5,0 x 80 ком 500   
175 Затезач за сајлу   ø10 ком 50   
176 Затезач за сајлу   ø12 ком 50   
177 Затезач за сајлу   ø3 ком 50   
178 Затезач за сајлу   ø4 ком 50   
179 Затезач за сајлу   ø6 ком 50   
180 Затезач за сајлу   ø8 ком 50   

181 
Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 10цм, 
РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

182 
Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 12цм, 
РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

183 
Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 15цм, 
РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

184 
Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 20цм, 
РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

185 
Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 4цм, РАЛ  
9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

186 
Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 5цм, РАЛ 
9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

187 
Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 6цм, РАЛ 
9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ м² 200   

188 Зидни панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 8цм, РАЛ м² 200   
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9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 
189 Импрегнирано платно по мери м² 5   
190 Истегнути метал ИМ ЛД 10/5/0.8  2000*1000 кг 200   
191 Истегнути метал ИМ ЛД 30/14/1.2  2000*1000 кг 200   
192 Истегнути метал ИМ ЛД 6/3/0.5  2000*1000 кг 200   
193 Калај 60% кг 10   
194 Капа плазме ПТ31 ком 2   
195 Катанци 55 Бане Секулић или одговарајуће ком 50   
196 Кваке кућне металне пар 25   
197 Клавир шарке 60х20 мм ком 50   
198 Клавир шарке 60х30 мм ком 50   
199 Клавир шарке 80х40 мм ком 50   
200 Клавир шарке 80х50 мм ком 50   
201 Клап шарке за ормане коленасте ком 50   
202 Клап шарке за ормане полуколенасте ком 50   
203 Клап шарке за ормане равне ком 50   

204 

Композитна облога-са једне стране алуминијумска фолија са 
друге цреп, испуна полиуретан 4цм дим 2450x1000мм,класа 
ватроотпорности б , коефицијент отпорности на топлотну 
проводљивост је 0.712w/м2к 

м² 200 

  

205 
Конвертор корозије и прајмер у једном кораку паковање 
1000мл 

ком 5   

206 Креп трака 38 мм, дужина 50 м ком 50   
207 Креп трака 50 мм, дужина 50 м ком 50   

208 
Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 
10цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

209 
Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 
3цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

210 
Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 
4цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

211 
Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 
5цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

212 
Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 
6цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

213 
Кровни сендвич панел 0,5/0,5 микропрофилација, испуна ПИР 
8цм, РАЛ 9002, густина полиуретана 37- 42м³/КГ 

м² 200   

214 
Кугла ФИ 50мм - шупља кугла израђена од обичног, црног 
лима, дебљине 2мм и отвором ФИ 25мм 

ком 50   

215 Кутија браварска грифована (20x20x1.8)мм кг 200   
216 Кутија браварска грифована (30x30x1.8)мм кг 200   
217 Кутија браварска грифована (40x40x1.8)мм кг 100   
218 Кутија браварске (15 x 15 x 1.5)мм кг 200   
219 Кутије браварске (100x100x3) мм кг 200   
220 Кутије браварске (100x100x3.8) мм кг 200   
221 Кутије браварске (100x100x4) мм кг 200   
222 Кутије браварске (100x100x5) мм кг 200   
223 Кутије браварске (100x120x2.2) мм кг 200   
224 Кутије браварске (100x120x2.5) мм кг 200   
225 Кутије браварске (100x120x2.8) мм кг 200   
226 Кутије браварске (100x120x3) мм кг 200   
227 Кутије браварске (100x120x3.8) мм кг 200   
228 Кутије браварске (100x120x4.8) мм кг 200   
229 Кутије браварске (100x120x5) мм кг 200   
230 Кутије браварске (120x120x2.2) мм кг 200   
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231 Кутије браварске (120x120x2.5) мм кг 200   
232 Кутије браварске (120x120x2.8) мм кг 200   
233 Кутије браварске (120x120x3) мм кг 200   
234 Кутије браварске (120x120x3.8) мм кг 200   
235 Кутије браварске (120x120x4) мм кг 200   
236 Кутије браварске (120x120x4.8) мм кг 200   
237 Кутије браварске (120x120x5) мм кг 200   
238 Кутије браварске (16 x 16 x 1.5)мм кг 100   
239 Кутије браварске (20 x 20 x 1.5)мм кг 100   
240 Кутије браварске (20 x 20 x 1.8)мм кг 100   
241 Кутије браварске (20 x 20 x 2)мм кг 150   
242 Кутије браварске (20 x 30 x 1.5)мм кг 200   
243 Кутије браварске (20 x 30 x 1.8)мм кг 200   
244 Кутије браварске (20 x 30 x 2)мм кг 200   
245 Кутије браварске (25 x 25 x 2)мм кг 50   
246 Кутије браварске (30 x 10 x 1.8)мм кг 200   
247 Кутије браварске (30 x 30 x 1.5)мм кг 200   
248 Кутије браварске (30 x 30 x 1.8)мм кг 200   
249 Кутије браварске (30 x 30 x 2)мм кг 200   
250 Кутије браварске (30 x 30 x 3)мм кг 250   
251 Кутије браварске (30 x 40 x 1.8)мм кг 250   
252 Кутије браварске (30 x 40 x 2)мм кг 250   
253 Кутије браварске (30 x 40 x 3)мм кг 200   
254 Кутије браварске (40 x 40 x 2)мм кг 200   
255 Кутије браварске (40 x 40 x 4)мм кг 200   
256 Кутије браварске (50 x 50 x 1.5)мм кг 200   
257 Кутије браварске (50 x 50 x 1.8)мм кг 200   
258 Кутије браварске (50 x 50 x 2)мм кг 200   
259 Кутије браварске (50 x 50 x 3)мм кг 200   
260 Кутије браварске (60 x 20 x 2)мм кг 200   
261 Кутије браварске (60 x 40 x 1.5)мм кг 200   
262 Кутије браварске (60 x 40 x 1.8)мм кг 200   
263 Кутије браварске (60 x 40 x 2)мм кг 200   
264 Кутије браварске (60 x 40 x 2.8)мм кг 200   
265 Кутије браварске (60 x 40 x 3)мм кг 200   
266 Кутије браварске (60 x 40 x 5)мм кг 200   
267 Кутије браварске (80 x 40 x 2.8)мм кг 200   
268 Кутије браварске (80 x 40 x 3)мм кг 200   
269 Кутије браварске (80 x 40 x 3.8)мм кг 200   
270 Кутије браварске (80 x 60 x 2)мм кг 200   
271 Кутије браварске (80 x 60 x 2.8)мм кг 200   
272 Кутије браварске (80 x 60 x 3)мм кг 200   
273 Кутије браварске (80 x 60 x 3.8)мм кг 200   
274 Кутије браварске (80 x 60 x 4)мм кг 200   
275 Кутије браварске (80 x 60 x 5)мм кг 200   
276 Кутије браварске (80 x 80 x 2.8)мм кг 200   
277 Кутије браварске (80 x 80 x 3)мм кг 200   
278 Кутије браварске (80 x 80 x 3.8)мм кг 200   
279 Кутије браварске (80 x 80 x 4)мм кг 200   
280 Кутије браварске ZP 1004 кг 100   
281 Кутије браварске ZP 1021 кг 100   
282 Кутије браварске ZP 1104 кг 100   
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283 Кутије браварске ZP 1204 кг 100   
284 Кутије браварске ZP 1221 кг 100   
285 Кутије браварске ZP 1304 кг 100   
286 Кутије браварске ZP 1321 кг 100   
287 Кутије браварске ZP 1804 кг 100   
288 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 10мм м 100   
289 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 4мм м 100   
290 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 6мм м 100   
291 Лајсна ”H” за спајање лексана дебљине 8мм м 100   
292 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 10мм м 100   
293 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 4мм м 100   
294 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 6мм м 100   
295 Лајсна ”U” завршна за лексана дебљине 8мм м 100   

296 
Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, 
гранулација  120мм 

ком 10   

297 
Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, 
гранулација  40мм 

ком 10   

298 
Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, 
гранулација  60мм 

ком 10   

299 
Ламеларни брусни диск за челик и инокс,конвексни, 115мм, 
гранулација  80мм 

ком 10   

300 Ланац лађарски 2.5*24 мм м 20   
301 Ланац лађарски 3*26 мм м 25   
302 Ланац лађарски 4*32 мм м 50   
303 Ланац лађарски 5*35 мм м 50   
304 Лим прохромски, (2000x1000x 1) кг 50   
305 Лим прохромски, (2000x1000x0.5) кг 50   
306 Лим прохромски, (2000x1000x0.8) кг 50   
307 Лим сечен на меру, за анкер плоче дебљине 2-5мм кг 50   

308 Лим челични ≠3 савијен у облику ”U” профила 30x30x30мм, 
дужине 2000мм 

кг 50   

309 Лим, раван поцинкован  (2000x1000x0.5) кг 200   

310 Лим, раван поцинкован  (2000x1000x0.8) кг 200   
311 Лим, раван поцинкован  (2000x1000x1) кг 200   

312 Лим, раван поцинкован  (2000x1250x0.5) кг 200   
313 Лим, раван поцинкован  (2000x1250x0.8) кг 200   
314 Лим, раван поцинкован  (2000x1250x1) кг 200   

315 
Лим, раван поцинкован,пластифициран, у дезену дрвета 
(2000x1250x0.5) 

кг 200   

316 
Лист Li 14-B, ковани лист димензија 140x100мм, израђен од 
црног лима, дебљине 3мм 

ком 50   

317 
Лист Li 14-C ковани лист димензија 180x130мм, израђен од 
црног лима, дебљине 3мм 

ком 50   

318 Маска за варење аутоматска са 4 сензора ком 1   
319 Матице М10 ком 250   
320 Матице М12 ком 250   
321 Матице М14 ком 250   
322 Матице М16 ком 250   
323 Матице М5 ком 250   
324 Матице М6 ком 250   
325 Матице М8 ком 250   
326 Мердевине алуминијумске комб. 10 газишта ком 1   
327 Мердевине металне  6 степеника ком 2   
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328 Мердевине металне 13 степеника ком 1   
329 Мердевине металне 7 степеника ком 2   
330 Метар од 5м ком 10   
331 Момент експрес фикс – монтажни лепак 0,375 ком 15   
332 Мрежа за ограде - 120g/m², ролна дим. 1,5 x 100m м² 100   
333 Мрежа за ограде - 120g/m², ролна дим. 2 x 100m м² 100   
334 Навојна шипка (1м) ø 10мм за навијање ком 20   
335 Навојна шипка (1м) ø 12мм за навијање ком 20   
336 Навојна шипка (1м) ø 16мм за навијање ком 20   
337 Навојна шипка (1м) ø 18мм за навијање ком 20   
338 Навојна шипка (1м) ø 20мм за навијање ком 20   
339 Навојна шипка (1м) ø 6мм за навијање ком 20   
340 Навојна шипка (1м) ø 8мм за навијање ком 20   
341 Најлон /мастер фолија/ паковање за заштиту намештаја ком 10   
342 Нитне заковице Fе 6х15 ком 200   
343 Нитне заковице Fе 8х15 ком 200   
344 Нитро емајл боја у свим нијансама, паковање 0,750 л кг 50   

345 Ножеви за скалпел метални ком 20   

346 Носач дизне CO2 ком 5   
347 Носач за олучну вертикалу Ø80мм у РАЛ-у 7016. м 100   
348 Носач за олучну вертикалу Ø60мм у РАЛ-у 7016. м 200   
349 Носач олучне хоризонтале од поцинкованог челичног флаха. ком 100   

350 

Ограда поцинкована мобилна PROFOX или одговарајућа 
димензија 2000х3472мм. Ширина окна 100х250мм, чврстоћа 
3мм хоризонтално и 2,5мм вертикално, цеви 25мм 
коризонтално и 41,5мм вертикално и тежина око 13кг по 
комаду 

ком 20 

  

351 
Олучна вертикала Ø60мм од поцинкованог пластифицираног 
лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 
330мм. 

м 200 
  

352 
Олучна вертикала Ø80мм од поцинкованог пластифицираног 
лима у РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм, полукружна, РШ 
330мм. 

м 100 
  

353 
Олучна хоризонтала поцинкована, полукружна, РШ 330мм у 
РАЛ-у 7016, дебљина лима 0,50мм. 

м 100   

354 
Опшивка поцинкована плстифицирана за кровове од тезги РШ 
250мм  

м 100   

355 
Основна боја за лим- Wash primer (комплет компонента А+Б ( 
1 литар + 0,25 л) 

компл. 20   

356 
Основна боја за метал на нитро бази сива и црвена паковање 
0,750 л 

ком 250   

357 
Основна боја за метал на уљаној бази сива и црвена 
паковање 0,750 л 

ком 250   

358 
Панел 2д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, модел 8мм 
- 6мм - 8мм 

ком 100   

359 
Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина 
жице 4мм, РАЛ по избору купца 

ком 100   

360 
Панел 3д ограда, 1930мм висина, 2500мм ширина, дебљина 
жице 5мм, РАЛ по избору купца 

ком 100   

361 
Панел 3д ограда, 2030мм висина, 2500мм ширина, дебљина 
жице 4.5мм, РАЛ по избору купца 

ком 100   

362 
ПВЦ плетена мрежа са рупицама са стране за 
причвршћивање са УВ стабилизатором, густине 200г/м² 

м² 50   

363 ПВЦ фолија 0,15µ ( микрона), зелена кг 350   
364 ПВЦ цирада 80г/м², плава м² 500   
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365 
ПВЦ кајишићи за цираде за мобилне тезге - појас са копчом 
300/20мм. Узорак се може погледати на пијаци Бежанија, 
ул.Војвођанска 56. 

ком 20 
  

366 ПВЦ чеп 1/2 ком 50   
367 ПВЦ чеп 3/4 ком 50   

368 
Перфорирани алуминијумски лим 1000*2000*1 мм са 
отворима  ø 10 мм 

кг 50   

369 Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима  ø 10 
мм 

кг 200   

370 
Перфорирани челични лим 1000*2000*1 мм са отворима  ø 8 
мм            кг 100   

371 
Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима  ø 10 
мм            

кг 200   

372 
Перфорирани челични лим 1000*2000*2 мм са отворима  ø 8 
мм            

кг 50   

373 Пиштољ за силикон ком 5   

374 
Пиштољ за фарбање професионални са интегрисаним 
манометром 

ком 2   

375 Платно бонсек (плаве) двосекле ком 10   
376 Плех шраф  2,5 x 4 ком 100   
377 Плех шраф  3 x 4 ком 100   
378 Плех шраф  4 x 4 ком 100   
379 Подметач шајбне М10 ком 250   
380 Подметач шајбне М12 ком 250   
381 Подметач шајбне М14 ком 250   
382 Подметач шајбне М5 ком 250   
383 Подметач шајбне М6 ком 250   
384 Подметач шајбне М8 ком 250   

385 
Покривка за кровове на објектима - Ондулин, дим. 2х0.86мм, 
зелени. 

м² 50   

386 

Покривна украснo заштитна ПВЦ облога - провидна, са 
могућношћу дигиталног штампања. Дебљина покривне облоге 
мора бити 440гр/м² (+- 10гр/м²), обострано ламинирана меким 
винилом дебљине 150 микрона са мат премазом, незапаљив, 
високо издржљиво ткање. 

м² 30 

  

387 

Покривна украснo заштитна ПВЦ облога за ”мобилне” тезге са 
каишићима, у боји по жељи наручиоца,  (са дигиталном 
штампом у фул колору са логом предузећа на све четири 
стране цераде). Mинимална тежина цираде мора бити 
440гр/м2, обострано ламинирана меким винилом минималне 
дебљине 150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је 
високо издржљиво ткање.  

м² 30 

  

388 

Покривна украснo заштитна ПВЦ облога за тезге "Караван", 
ПВЦ завесе и друге намене, по потреби наручиоца,  (са 
дигиталном штампом у фул колору са логом предузећа на све 
четири стране цераде). Mинимална тежина цираде мора бити 
440гр/м2, обострано ламинирана меким винилом минималне 
дебљине 150микрона,са мат премазом,незапаљив,и да је 
високо издржљиво ткање.  

м² 30 

  

389 
Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом,  бронзане 
боје - дим боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

390 
Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом, млечно 
бели.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

391 
Поликарбонат 10мм са једностраном УВ заштитом,провидан. 
Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

392 
Поликарбонат 16мм са једностраном УВ заштитом, бронзане 
боје - дим боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   
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393 
Поликарбонат 16мм са обостраном УВ заштитом, бронзане 
боје - дим боја. Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

394 
Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, бронзане 
боје - дим боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

395 
Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, млечно 
бели.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

396 
Поликарбонат 4 мм са једностраном УВ заштитом, 
провидан.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

397 
Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом,  бронзане 
боје - дим боја.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

398 
Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, млечно 
бели.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

399 
Поликарбонат 6 мм са једностраном УВ заштитом, 
провидан.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

400 
Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом,  бронзане 
боје - дим боја.Табла је дим.6000х2100мм м² 250   

401 
Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, млечно 
бели.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

402 
Поликарбонат 8 мм са једностраном УВ заштитом, 
провидан.Табла је дим.6000х2100мм 

м² 250   

403 Полуцилиндар 27мм  ком 150   
404 Поп нитне  4 x 16, алуминијумске ком 5,000   
405 Поп нитне прохромске 3.9x12мм ком 5,000   
406 Поп нитне прохромске 3.9x16мм ком 5,000   
407 Поп нитне челичне 4 x 12 ком 5,000   
408 Поп нитне челичне 4 x 12 - браон ком 5,000   
409 Поп нитне челичне 4 x 16 ком 5,000   
410 Поп нитне челичне 4 x 16 - браон ком 5,000   
411 Поп нитне челичне 5 x 16 ком 5,000   

412 
Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран 
(корисна површина 750 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 35/180 

м² 50   

413 
Поцинкован трапезно профилисан лим, пластифициран 
(корисна површина 980 x Л x 0,7мм), боја смб, Т 40/240 

м² 50   

414 Поцинкована жица за затезање, дебљина жице 3мм. м 50   
415 Поцинкована ПВЦ жица за затезање, дебљина жице 3мм. м 50   

416 
Преграде од пет пластике, дебљине 0,5мм, сечене на 
димензије 63х63цм 

ком 20   

417 
Преграде од пет пластике, дебљине 0,5мм, сечене на 
димензије 15х63цм 

ком 20   

418 
Профил "U" савијен од црног челичног лима, дебљине 5мм, 
димензије 120х135х120мм 

ком 50   

419 Профил UNP 120 мм кг 150   
420 Прохромска кутија АИСИ 304 20х20 кг 20   
421 Прохромска кутија АИСИ 304 40х40 кг 20   
422 Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 20х20 кг 80   
423 Прохромска кутија АИСИ 316 ТИ 40х40 кг 80   
424 Пур пена обична, паковање 0,750 ком 10   
425 Пур пена пиштољска, паковање 0,750 ком 10   

426 
Рабиц жица поцинкована, електро варени, димензије 
0,7x12x12mmx1mx25m 

ком 10   

427 Разделници поцинковани пластифицирани 200мм x 2500m ком 50   
428 Разређивач за фарбу Антика сива 3 у 1 или одговарајући лит 300   
429 Разређивач нитро лит 300   
430 Разређивач уљани лит 300   

431 
Реза ИБФМ 420/20 галванизована 20мм шифра 
8032817030651 или одговарајућа 

ком 100   
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432 Ринглица поцинкована рунда фи 10мм за пет пластику ком 50   

433 
Ригле за затварање вратa,дужина резе 120мм и дебљина 
осовине 13мм 

ком 15   

434 
Ригле за затварање врата - бајонет реза, дужина 200м (150мм 
+ ручка 50мм и дебљина осовине 13мм) 

ком 15   

435 
Ригле за затварање мале, дужина 100мм и деблјина осовине 
9мм 

ком 15   

436 Розетна за кутију 30*30 ком 15   
437 Розетна за кутију 40*30 ком 15   
438 Розетна за кутију 40*40 ком 15   
439 Розетна за кутију 50*50 ком 15   
440 Розетна за кутију 60*40 ком 15   

441 
Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице 
АЛ, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални) 

м² 150   

442 
Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице 
и ламелице АЛ, осовина и лагери метални) 

м² 150   

443 
Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице 
и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални) 

м² 150   

444 
Ролетне - спољна кутија (кутија пластифицирани лим, вођице 
на маказе, ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални) 

м² 150   

445 
Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, 
вођице и ламелице ПВЦ, осовина и лагери метални) 

м² 150   

446 
Ролетне - унутрашња кутија (кутија пластифицирани лим, 
вођице ПВЦ и ламелице АЛ, осовина и лагери метални) 

м² 150   

447 Ролнице ПВЦ за клизне капије 50 х 35 мм ком 25   
448 Ролнице ПВЦ за клизне капије 70 х 50 мм ком 25   

449 
Роло завесе на ручни погон са алуминијумским рамом. 
Платно са термо и светлосном изолацијом. 

м² 150   

450 
Роло завесе са алуминијумском рондо кутијом, механизмом 
на опругу и вођицама. Платно са термо и светлосном 
изолацијом. 

м² 150 
  

451 Ручка за ваљак велики Ø 8 мм  ком 10   
452 Ручка за мали ваљак Ø 6 мм  ком 10   
453 Садолин - лазурна боја за дрво паковање 0,750 л ком 10   
454 Сајла прохромска ø4 м 250   
455 Сајла прохромска ø6 м 250   
456 Сајла челична ø10 м 250   
457 Сајла челична ø3  м 25   
458 Сајла челична ø4  м 250   
459 Сајла челична ø5  м 250   
460 Сајла челична ø6  м 250   
461 Сајла челична ø8 м 250   
462 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x100) ком 20   
463 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М10x250) ком 100   
464 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x100) ком 20   
465 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М12x200) ком 100   
466 Сидра-анкер шраф за шрафљење (М8x100) ком 20   
467 Силикон акрилни, паковање 280 мл ком 30   
468 Силикон ацетатни, паковање 280 мл ком 30   

469 
Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према 
захтеву наручиоца, РШ 333мм, дебљина лима 0,55мм. 

м 150   

470 Слемењак - поцинковани, пластифицирани у РАЛ-у према 
захтеву наручиоца, РШ 420мм, дебљина лима 0,55мм. 

м 100   

471 
Спирала CV33A - димензија спирале 50x80мм, израђена од 
арматуре Ø4мм 

ком 50   
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472 Спирални крај за еластично уже фи 8мм ком 20   
473 Спојница за чеони састав ЦД профила ком 100   
474 Спојница прозора 2001.13 ком 20   
475 Спреј за варење апаратом CO2 ком 10   
476 Стакло за маску, бело (10 x 10/10) ком 5   
477 Стакло за маску, црно (10 x 10/10) ком 5   

478 

Тенда баштенска равна, коса,конзолна на једну воду са 
носећим челичним профилима, димензија 270х200цм. Руке су 
са ланцима од  inox челика. Тенда је на ручни погон за 
намотавање и одмотавање. Платно мора бити отпорно на UV 
зрачење са високом постајаношћу боја. Платно мора бити 
израђено од 100% акрилног материјала, минималне тежине 
300гр/м², чија су влакна фарбана пре ткања. Боја 
алуминијумске конструкције, бела РАЛ 9010. 

м² 200 

  

479 Типлови  ø12 х120  ком 100   
480 Типлови  ø12 х150  ком 150   
481 Типлови  ø12 х200 ком 150   
482 Типлови ПВЦ М10 ком 500   
483 Типлови ПВЦ М12 ком 500   
484 Типлови ПВЦ М6 ком 500   
485 Типлови ПВЦ М8 ком 500   
486 Товатна маст 1 кг ком 2   
487 Точкић за клизна врата фи 20мм.        ком 50   
488 Точкићи за клизне капије метални  ø50 мм ком 15   
489 Точкићи за клизне капије метални  ø60 мм ком 15   
490 Точкићи за клизне капије метални  ø80 мм ком 15   

491 

Точкићи за контејнере  ø125 мм окретни са кочницом, кућиште 
од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у 
окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, 
прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач 
чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг 

ком 100 

  

492 

Точкићи за контејнере  ø125 мм окретни, кућиште од 
пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у 
окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, 
прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач 
чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 100 кг, статичка 200 кг 

ком 100 

  

493 

Точкићи за контејнере  ø160 мм окретни са кочницом, кућиште 
од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у 
окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, 
прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач 
чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг 

ком 100 

  

494 

Точкићи за контејнере  ø160 мм окретни, кућиште од 
пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у 
окретној глави, осовина точка са чауром, штитник од прашине, 
прикључак плоча, тело точка од пресованог челика, омотач 
чврста црна гума, ваљкасти лежај, станадард EN 12532, 
носивост динамичка 135 кг, статичка 270 кг 

ком 100 

  

495 

Точкићи за контејнере  ø200 мм окретни са кочницом, кућиште 
од пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у 
окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, 
тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, 
ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 
205 кг, статичка 410 кг 

ком 100 
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496 

Точкићи за контејнере  ø200 мм окретни, кућиште од 
пресованог челика, поцинковано, дупли куглични лежај у 
окретној глави, осовина точка са чауром, прикључак плоча, 
тело точка од пресованог челика, омотач чврста црна гума, 
ваљкасти лежај, станадард EN 12532, носивост динамичка 
205 кг, статичка 410 кг 

ком 100 

  

497 Трска ролна 2м х 5м ком 5   
498 Угаоно сидро за крстасти спој ЦД профила ком 100   
499 УД профил за гипскартонске плоче м¹ 30   
500 Украси - виолински кључеви 52/100mm ком 10   
501 Уљана фарба у свим нијансама ком 100   
502 Универзални скалпел - са вођицама ергономски велики ком 10   
503 Фарба Антика сива 3 у 1 Ирком или одговарајућа кг 500   
504 Фарба Антика црна 3 у 1 Ирком или одговарајућа кг 500   
505 Фарба бела  - нитро 0,75L ком 100   
506 Фарба браон - нитро 0,75L ком 100   
507 Фарба зелена - нитро 0,75L ком 100   
508 Фарба наранџаста - нитро 0,75L ком 100   
509 Фарба плава - нитро 0,75L ком 100   
510 Фарба црна  - 3/1/трокомпонентна, емајл директ 0,75L ком 100   
511 Фирикет 10х10 мм  кг 50   
512 Фирикет 12х12 мм кг 50   
513 Фирикет 8х8 мм  кг 100   
514 Флах ( 100 x 5) мм, челични кг 100   
515 Флах ( 20 x 2) мм, челични кг 100   
516 Флах ( 20 x 5) мм, челични кг 100   
517 Флах ( 25 x 2) мм, челични кг 100   
518 Флах ( 30 x 3) мм, челични кг 100   
519 Флах ( 30 x 5) мм, челични кг 100   
520 Флах ( 40 x 3) мм, челични кг 100   
521 Флах ( 50 x 3) мм, челични кг 100   
522 Флах ( 60 x 5) мм, челични кг 100   
523 Флах ( 60 x 7) мм, челични кг 100   
524 Флах ( 80 x 6) мм, челични кг 100   
525 Хамбуршки лук 101,6x3,6mm/90° ком 10   
526 Хамбуршки лук 21,3x2mm/90° ком 10   
527 Хамбуршки лук 26,9x2mm/90° ком 10   
528 Хамбуршки лук 33,7x2mm/90° ком 10   
529 Хамбуршки лук 48,3x4mm/90° ком 10   
530 Хамбуршки лук 88,9x3,2mm/90° ком 10   
531 ЦД профил за гипскартонске плоче м¹ 30   
532 Цилиндар  30/40мм ком 50   
533 Цилиндар  35/35мм ком 50   
534 Цилиндар  45/45мм ком 50   
535 Цилиндар за ПВЦ врата 50/40мм ком 50   
536 Цилиндри за браву Бане Секулић 25/25мм или одговарајући ком 50   
537 Цинк спреј 400мл ком 200   
538 Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 0.8) мм кг 100   
539 Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 1) мм кг 100   
540 Црни челични HV лим (2000 x 1000 x 2) мм кг 100   
541 Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 0.8) мм кг 100   
542 Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 1) мм кг 100   
543 Црни челични HV лим (2000 x 1250 x 2) мм кг 100   
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544 Црни челични лим (2000 x 1000 x 10) мм кг 100   
545 Црни челични лим (2000 x 1000 x 3) мм кг 100   
546 Црни челични лим (2000 x 1000 x 4) мм кг 100   
547 Црни челични лим (2000 x 1000 x 5) мм кг 100   
548 Црни челични лим (2000 x 1250 x 10) мм кг 100   
549 Црни челични лим (2000 x 1250 x 3) мм кг 100   
550 Црни челични лим (2000 x 1250 x 4) мм кг 100   
551 Црни челични лим (2000 x 1250 x 5) мм кг 100   
552 Челик SV Ø 22mm кг 100   
553 Челична четка плетена фи 100 за брусилицу ком 10   
554 Челична четка плетена фи 180 за брусилицу ком 10   
555 Челични «Л» профил (25 x 25 x 2)мм кг 100   
556 Челични «Л» профил (30 x 30 x 3)мм кг 100   
557 Челични «Л» профил (40 x 40 x 4)мм кг 100   
558 Челични «Л» профил (50 x 50 x 4)мм кг 100   
559 Челични «Л» профил (60 x 60 x 4)мм кг 100   
560 Чеп ПВЦ 20х20 ком 100   
561 Чеп ПВЦ 30х20 ком 100   
562 Чеп ПВЦ 30х30 ком 100   
563 Чеп ПВЦ 40х30 ком 100   
564 Чеп ПВЦ 40х40 ком 100   
565 Чеп ПВЦ 50х50 ком 100   
566 Чеп ПВЦ 60х60 ком 100   
567 Четка за метал са дрвеном дршком пет реда жице ком 30   

568 
Четка за фарбање 30мм - четвртаста шајбна од пластичне 
длаке са пластичним телом и дршком  

ком 50   

569 
Четка за фарбање 50мм - четвртаста шајбна од пластичне 
длаке са пластичним телом и дршком  ком 50   

570 Шавне цеви челичне округле ø 101.6/2.6-5.0  мм            кг 100   
571 Шавне цеви челичне округле ø 21.3/2 мм кг 100   
572 Шавне цеви челичне округле ø 26.9/2мм     кг 100   
573 Шавне цеви челичне округле ø 33.7 /1.5мм кг 100   
574 Шавне цеви челичне округле ø 48.3 /1.6-3.6мм  кг 100   
575 Шавне цеви челичне округле ø 60.3/2.8мм кг 100   
576 Шавне цеви челичне округле ø 76.1/2мм кг 100   
577 Шавне цеви челичне округле ø 88.9/3мм кг 100   
578 Шарке за алуминијумска врата 60/30 ком 5   
579 Шарке за врата 10 (браварске)   10x50мм ком 50   
580 Шарке за врата Ø12 x 60(браварске) ком 50   
581 Шарке за врата Ø14 x 50(браварске) ком 50   
582 Шарке за врата Ø14 х 100 (браварске) ком 50   
583 Шарке за врата Ø16x 140(браварске) ком 50   
584 Шарке за врата Ø18 x 80 (браварске) ком 50   
585 Шарке за врата Ø20 x 120 (браварске) ком 50   
586 Шелне за вертикални олук Ø80мм ком 200   
587 Шилдови за обичне браве метални пар 20   
588 Шилдови за цилиндар метални пар 20   
589 Шмиргл папир 100 ( 2000x11mm ) м¹ 10   
590 Шмиргл папир 120 ( 2000x11mm ) м¹ 10   
591 Шмиргл папир 60  ( 2000x11mm ) м¹ 20   
592 Шмиргл папир 80 ( 2000x11mm ) м¹ 20   
593 Шоба за CO2 ком 5   
594 Шраф за типл 8x120 ком 150   



Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“, Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд 
 

Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку 
Браварски материјал – ОП-05/20   страна 60 од 67 

 

 

595 Шраф за типл 8x150 ком 150   
596 Шраф машински М10 x 30 ком 500   
597 Шраф машински М12 x50 ком 500   
598 Шраф машински М12 x60 ком 500   
599 Шраф машински М14х50 ком 500   
600 Шраф машински М16 х80 ком 500   
601 Шраф машински М4 x 10 ком 500   
602 Шраф машински М4 x 12 цилиндрична глава ком 500   
603 Шраф машински М5 x 50 ком 500   
604 Шраф машински М6 x 30 ком 500   
605 Шраф машински М8 x 30 ком 500   
606 Шраф машински М8 x 40 ком 500   
607 Шраф машински М8 x 60 ком 500   
608 Шраф торбан 6х100 ком 500   
609 Шраф торбан 6х100 ком 500   
610 Шраф торбан 6х30 ком 500   
611 Шраф торбан 6х40 ком 500   
612 Шраф торбан 6х50 ком 500   
613 Шраф торбан 6х70 ком 500   
614 Шраф торбан 8х50 ком 500   
615 Шраф торбан 8х60 ком 500   

Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а  
Износ ПДВ-а на укупан износ  

Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом  
 

____________________________________________________________________________ 
Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Износ ПДВ-а на укупан износ (словима): 

___________________________________________________________________________ 
Укупан износ са обрачунатим ПДВ-ом (словима): 

НАПОМЕНА: Браварски материјал понудити у свему према „Техничким карактеристикама 
(спецификација), количина, опис добара и остали услови“.  
У табели су наведене оквирне количине које су неопходне за израду понуде, док ће се стварне количине 
утврђивати приликом реализације, а све до максималне процењене вредности предметне јавне набавке 
која ће уједно представљати и уговорену вредност јавне набавке 

1. Место испоруке добара: на објекат Наручиоца, дефинисаним у наруџбеници, истоварено. 
2. Укупан износ без обрачунатог ПДВ-а у понуди мора бити са свим обрачунатим трошковима, 

истоварено у магацин  Наручиоца. Уколико понуђач одобрава рабат исти не може да истакне на 
крају понуде и обрасца структуре цена, већ јединичне цене морају бити изражене са већ одбијеним 
рабатом. 

3. Рок испоруке: сукцесивно до 5 дана од дана испостављања сваке појединачне поруџбенице. 
Крајњи рок за испоруку добара је годину дана од дана закључења уговора. 

4. Рок плаћања:  до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку појединачну испоруку добара. 
Уз сваки испостављени рачун испоручилац прилаже Записник о квалитативном и квантитативном 
пријему за извршене испоруке предметних добара потписан од стране Наручиоца и Испоручиоца. 

5. Опција понуде:___________ (мин 60 дана од дана отварања понуда.) 
 

У _______________________       Овлашћено лице понуђача 
 
Дана______________године                 М.П.             __________________________ 
 
Напомена: Понуђач/носилац посла мора да попуни, овери печатом и потпише образац, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде 
наведени. У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе који је носилац посла. Образац понуде потисује власник или 
законски заступник понуђача/члана групе који је носилац посла, који је уписан у регисар АПР и оверава печатом 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА                    ОБРАЗАЦ 11. 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 
- „Браварски материјал“ - 

 
МОДЕЛ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

- „Браварски материјал“ - 
 
закључен између: 

1. Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ Београд, Живка Карабиберовића 3, Београд, 
матични број 07034628, ПИБ 101721046, кога заступа директор Бојан Бајагић, (у даљем тексту: 
Наручилац)  и 
 

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________ (у даљем тексту: 
Испоручилац) 

 
Испоручилац је носилац заједничке понуде групе понуђача, чији су следећи чланови (прецртати 
уколико је понуђач поднео понуду самостално): 
 
1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 

________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
Испоручилац је део испоруке поверио подизвођачу (прецртати уколико Испоручилац или група 
понуђача нису поднели понуду са подизвођачем): 
 

1. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

2. „___________________________________________„ из _______________________, ул. 
________________________________________ бр. _______, матични број _________, ПИБ 
___________ кога заступа __________________________________________  

 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују : 
- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015), спровео  отворени поступак јавне набавке за набавку добара број ОП-05/20– „ 
Браварски материјал “ 

- да је Испоручилац на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број_______ од 
_________, заведену код Наручиоца под бројем ________ од ____________ (попуњава 
Наручилац) која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део; 

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац 
предвидео у конкурсној документацији и техничким карактеристикама (спецификацији); 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама на основу извештаја о 
стручној оцени понуда бр. ______ од __.__.2020. године,  донео Одлуку о додели уговора за 
предметну набавку бр. ________ од __.__.2020. године (попуњава Наручилац). 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора је испорука добара – Браварски материјал (у даљем тексту: предметна 
добра), на основу усвојене понуде Испоручиоца бр. ______ од __.__.2020. године, заведене код 
Наручиоца под бројем __________ од __.__.2020. године (попуњава Наручилац). 

 Усвојена понуда Испоручиоца и техничке карактеристике (спецификација) из конкурсне 
документације ОП-05/20,  чине саставни део овог Уговора. 
 
 
ЦЕНА 

Члан 3. 
 
 

Укупан збир појединачних позиција (збир појединачних позиција из обрасца структуре цена 
добијен по формули - понуђена јединична цена x оквирна количина) односно укупна вредност из обрасца 
понуде износи _______________________ динара, без ПДВ-а, односно ____________________________ 
динара са обрачунатим    ПДВ-ом. 

 
Укупна вредност услуге из члана 2. овог Уговора износи __________________ динара 

(Наручилац ће износ попунити приликом закључења уговора са најповољнијим понуђачем) без 
урачунатог ПДВ-а, односно _____________________ са урачунатим ПДВ-ом и представља процењену 
вредност набавке која је одређена годишњим Планом јавних набавки Наручиоца за 2020.годину. 

Тачне количине испоручених добара биће утврђене на основу стварних потреба Наручиоца и на 
основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца, али тако да укупна вредност испоручених 
добара не прелази процењену вредност набавке из става 1. овог члана. 
 

У случају непредвиђених услуга који су неопходни за реализацију набавке, наручилац оставља 
могућност повећања укупне уговорене цене за највише 5% од вредности уговора без потребе за 
спровођењем преговарачког поступка, што ће се регулисати посебним анексом уговора. 

 
 

Члан 4. 
Уговорена цена из члана 3. овог Уговора, садржи у себи и трошкове транспорта као и све друге 

везане трошкове за испоруку предметних добара, на паритету ф-цо пијаца Наручиоца, истоварено. 
  
 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да, у року до 45 дана од дана испостављања рачуна за сваку 

појединачну извршену испоруку, изврши плаћање на жиро рачун Испоручиоца број 
_____________________ код __________________. 

Испоручилац се обавезује да рачун за извршену испоруку сачини у складу са јединичним ценама 
из усвојене понуде Испоручиоца. 

Уз сваки испостављени рачун Наручилац прилаже Записник о квалитативном и квантитативном 
пријему предметних добара, потписан од стране Наручиоца и Испоручиоца, без примедби. 
 
 
НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
Испоручилац се обавезује да предметна добра испоручује сукцесивно,  у року од 5 дана од дана 

испостављања поруџбенице Наручиоца, у наредних 12 (дванаест) месеци од дана обостраног 
потписивања Уговора. 
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Испоручилац се обавезује да испоруку добара врши на објекат Наручиоца, дефинисано у 
поруџбеници, ф-цо истоварено. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 
Наручилац је обавезан да: 
- Испоручиоцу достави поруџбеницу, по којој ће Испоручилац извршити испоруку предметних 

добара, 
- Испоручиоцу уредно изврши плаћање након извршених испорука предметних добара и 

испостављеног рачуна, на начин и у року како је дефинисано чланом 5. овог Уговора. 
 
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА 

Члан 8. 
Испоручилац је обавезан да:  
- се одазове на позив Наручиоца и изврши испоруку предметних добара у року и на начин 

предвиђеним чланом 6. овог Уговора, 
- Наручиоцу испостави исправан рачун након сваке извршене предметне испоруке са приложеним 

примерком отпремног листа, овереним од стране Наручиоца и Испоручиоца. 
 
 
СРЕДСТВО  ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

                                                              Члан 9. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана потписивања овог 

Уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама „безусловна“, 
„неопозива“, „без протеста“ и „на први позив наплатива“ у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а 
и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за коначно извршење посла. 

Наручилац се може наплатити из достављене банкарске гаранције у року од 30 дана од дана 
протека рока по било којој испоруци предметних добара или по завршетку свих испорука по овом 
Уговору, обрачуном дана закашњења и то у висини од 0,2% укупно процењене вредности услуге која 
Извршилац према достављеној поруџбеници није испоручио у року предвиђеном овим Уговором, за 
сваки дан закашњења, а максимално до 10% уговорене вредности без ПДВ-а. Уколико укупна уговорна 
казна пређе износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Уговор се сматра раскинутим. 
 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити. 

  У случају реализације банкарске гаранције у току трајања уговорног периода, 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу одмах достави нову банкарску гаранцију, у супротном, овај 
Уговор се сматра раскинутим. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу врати банкарску гаранцију у року од 30 дана од дана 
завршеног посла по овом Уговору. 

Уколико због прекорачења рока испоруке кривицом Извршиоца, Наручилац буде трпео штету у 
већем износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, Наручилац задржава право да од Извршиоца 
тражи накнаду штете. 

За умањење новчаног износа рачуна Наручилац није обавезан да тражи сагласност 
Испоручиоца, али је дужан да га у року од осам дана писмено обавести о разлозима извршеног 
умањења. 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
 

 
КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 10. 
  Наручилац ће, приликом испоруке добара, извршити преглед на уобичајени начин и своје 

примедбе о видљивим недостацима одмах саопштити Извршиоцу. 
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 Наручилац задржава право да одбије пријем добара, уколико се покаже да иста не одговарају 
квалитету наведеном у понуди Испоручиоца и техничким карактеристикама (спецификацији) из конкурсне 
документације, одређујући примерени рок за  усаглашавање испоруке са условима из конкурсне 
документације 

Уколико Испоручилац не поступи по захтеву Наручиоца у остављеном року, Наручилац задржава 
право да раскине Уговор, наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, а 
уколико је радњама Испоручиоца за Наручиоца наступила штета, Наручилац има право на накнаду 
штете према одредбама Закона о облигационим односима.   
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11.  
 

Овај Уговор ступа на снагу када се кумулативно испуне следећи услови: 
- када га потпишу обе уговорне стране; 
- када Испоручилац достави средство обезбеђења за добро извршење посла из чл.9 овог  Уговора. 
 Уколико Извршилац не достави средство обезбеђења за добро извршење посла у року 
наведеном у члану 9. овог Уговора, сматраће се да је одустао од Уговора.  
 

Члан 12. 
Овај Уговор производи правно дејство   до реализације укупне уговорене вредности из члана 3. 

овог Уговора, а најдуже до 12 (дванаест) месеци од дана закључења.   
 

Члан 13. 
Свака уговорна страна може отказати Уговор са отказним роком од 30 дана од дана достављања 

писменог обавештења о отказу. 
Наручилац има право да једнострано откаже Уговор у свако доба и без отказног рока, ако 

Испоручилац не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, о чему писаним путем 
обавештава Испоручиоца. 

Отказни рок износи 30 дана, од дана писменог обавештења о отказу. 
 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се важеће законске норме које 

регулишу ову област. 
 

Члан 15. 
За евентуалне спорове који настану током реализације Уговора, а које уговорне стране не могу 

да реше споразумно, надлежан је Привредни суд у Београду. 
 
 

Члан 16. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка. задржава 

свака уговорна страна. 
 
 

 
      ЗА ИСПОРУЧИОЦА         ЗА НАРУЧИОЦА 

Директор 
 
 _______________________                                                         ________________________ 
             Бојан Бајагић 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ               ОБРАЗАЦ 12. 
 
 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
_________________________________________ 
(Назив понуђача) 
 
_________________________ 
(Седиште и адреса) 
 
________________ 
(Датум) 
 
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/14,14/15 и 68/15), по пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
Као понуђач у поступку јавне набавке добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-05/20 у отвореном 
поступку, изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подносимо 
НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
 

Овлашћено лице понуђача 
      Место и датум: 
 
_____________________                        М.П.                        _______________________________ 
 
НАПОМЕНЕ: 
 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача. 
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или 

више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту 
претходно копирати у потребном броју примерака) 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА              ОБРАЗАЦ 13. 
КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
(ЧЛ.75.СТ.2. ЗЈН) 

 
 
 
Понуђач ___________________________________________________________________________ (пун 
назив и адреса понуђача) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, као и да као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
 
 
 
 
У _______________________            Понуђач (потпис) 
 
Дана______________године         М.П.             __________________________ 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ: 
 

1. Изјаву попунити на местима где је то предвиђено, потписати и оверити печатом понуђача. 
2. У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, при чему има два или 

више учесника заједничке понуде потребно је да сваки од њих потпише и овери изјаву (исту 
претходно копирати у потребном броју примерака) 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ             ОБРАЗАЦ 14. 
 

 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
_________________________________________ 
(Назив понуђача) 
_________________________ 
(Седиште и адреса) 
________________ 
(Датум) 
 
 
У складу са чланом 88. закона  јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/14,14/15 и 68/15) као и 
чланом 6. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 29/2013 и 86/15), достављамо 
структуру трошкова за припремање понуде за јавну набавку добара – Браварски материјал, ЈН бр. ОП-
05/20 и то: 
 
Врста трошка и износ у динарима: 
 

1. ________________________________________________,____________________ динара 
 

2. ________________________________________________,____________________ динара 
 

3. ________________________________________________,____________________ динара 
 

4. ________________________________________________,____________________ динара 
 

5. ________________________________________________,____________________ динара 
 
 
 
 
 

Овлашћено лице понуђача 
      Место и датум: 
 
_____________________                                                      _______________________________ 
 
 
 

М.П. 


