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Дел. бр. 8945 

Датум: 19.09.2016. 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 

11000 Београд - Саве Шумановића 1 

тел/факс: 011/ 3975-627, e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

Набавка потрошног материјала за мајсторе 

Број: 03/16-Д 

 

 

Набавка је обликована у 7 партија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, септембар 2016. 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

1.  Позив за подношење понуда 

2.  Упутство понуђачу како да сачини понуду 

3.  Изјава понуђача о партији/ама за коју/е подноси понуду 

4.  Изјава о испуњености обавезних услова – Образац 1. 

5.  Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа – Образац 2. 

6.  Образац понуде за партију 1 – Образац 3. и 3а 

7.  Модел уговора за партију 1 

8.  Образац понуде за партију 2 – Образац 4. и 4а 

9.  Модел уговора за партију 2 

10. Образац понуде за партију 3 – Образац 5. и 5а 

11. Модел уговора за партију 3 

12. Образац понуде за партију 4 – Образац 6. и 6а 

13. Модел уговора за партију 4 

14. Образац понуде за партију 5 – Образац 7. и 7а 

15. Модел уговора за партију 5 

16. Образац понуде за партију 6 – Образац 8. и 8а 

17. Модел уговора за партију 6 

18. Образац понуде за партију 7 – Образац 9. и 9а 

19. Модел уговора за партију 7 

20. Образац трошкова припреме понуде – Образац 10. 

21. Изјава о независној понуди – Образац 11. 

22. Изјава понуђача о средству финансијског обезбеђења – Образац 12. 

 

 Укупан број страна конкурсне документације: 94 
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Наручилац: ПУ „Чика Јова Змај“ 

Адреса: 
 

Саве Шумановића 1, Београд 

Интернет страница/мejл: 
www.cikajovazmaj.rs 

marko@cikajovazmaj.rs 
ПИБ наручиоца 101745980 

Матични број наручиоца: 07028628 
Шифра делатности: 8891 
Особа за контакт: Марко Радаковић 

Телефон: 011/3975-627 

Радно време: 
Понедељак-Петак 

07:30-15:30 ч 
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Предмет јавне набавке Добра 
Назив јавне набавке Набавка потрошног материјала за мајсторе 

Партије 

1. Електро материјал 
2. Санитарни, водоводни и 

канализациони материјал 

3. Молерско – фарбарски 
4. Браварски материјал 

5. Материјал за одржавање 

инсталације грејања 

6. Позамантерија, текстилна тканина, 

еко кожа 
7. Столарски материјал 

Редни број јавне набавке 03/16-Д 

Опис добара 

Електро материјал; Санитарни, 

водоводни и канализациони материјал; 

материјал за грејање; боја лакови и 

смоле; грађевински материјали; 

производи за унутрашње опремање од 

текстилних материјала 

Ознака из Општег речника набавки 
31700000; 44115210; 44115220; 44800000; 

44110000; 39516100 

Сврха спровеђења набавке 
Набавка се спроводи ради закључења 

уговора 

 
Рок на који се закључује уговор 

До 31.12.2016. 

http://www.cikajovazmaj.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ  

Набавка потрошног материјала за мајсторе 
ЈНМВ бр. 03/16-Д 

 

ПУ „Чика Јова Змај“, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности: „Набавка 

потрошног материјала за мајсторе“ “ на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке 03/16-

Д број 8209 од 05.09.2016. године, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). ОРН 31700000; 44115210; 44115220; 

44800000; 44110000; 39516100 
Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. Набавка је обликована по партијама. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

Не прихватају се понуде са варијантама. 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне 

документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини 

неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације. 
Документација се може преузети: 

1) на интернет страници наручиоца: www.cikajovazmaj.rs 

2) на Порталу јавних набавки. 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за 

јавну набавку мале вредности: „Набавка потрошног материјала за мајсторе“, број 03/16-Д, на 

адресу: ПУ „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд. На полеђини коверте понуђач даје 

своју пуну адресу, име и телефон особе за контакт. Понуђач је у обавези да на предњој страни 

коверте наведе и заводни број понуде. 

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене 

враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете 

неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне. 

Рок за подношење понуда је  27.09.2016. године до 10 часова. 

Отварање понуда је јавно и обавиће се 27.09.2016. године у 12:00 часова, у просторијама 

градске управе града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, 

велика сала на 20. спрату, у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење за учешће 

у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним бројем под 

којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а предаје се 

Комисији непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

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

http://www.cikajovazmaj.rs/
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са 

чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на 

рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 03/16-Д. 

Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

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

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 

у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 
 

 

Особа за контакт: 

 

Марко Радаковић, дипл. правник, e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 
 

 

Радно време: 

Понедељак-петак 

07:30-15:30 ч 

  

http://www.kjn.gov.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

за јавну набавку мале вредности: 

Набавка потрошног материјала за мајсторе 

Редни број јавне набавке: 03/16-Д 

 

 Понуда се подноси у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

 

I. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

        Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.  

II. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за 

достављање понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима 

наручиоца. 

  Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у 

складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 

124/12, 14/2015 и 68/2015).  

 

 

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона и то:  

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

 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тачка 2. Закона)  

 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст.1. тачка 4. Закона)  

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде, и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине (чл. 75. ст.2. Закона).  
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Доказ о испуњености услова из тач.1) -4): 
- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама (Образац 1) 

 

Напомена: наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија 

је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 
 

Б: Додатни услови учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују:  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76. Закона и то:  

1. Финансијски капацитет 

Од понуђача се захтева: 

- да је у претходне три године (2013, 2014 и 2015. години) остварио минимални 

пословни приход у износу од 10.000.000,00 дин 

- да није пословао са губитком у последњих годину дана које претходе објављивању 

позива за подношење понуда 

-потврда о scoring-u издата од стране Агенције за привредне регистре Републике 

Србије за период  2011, 2012, 2013, 2014, и 2015. Мора да има scoring оцену најмање 

„BB“, „BB+“ или „АА“. 

 Доказ: Биланс стања и биланс успеха са мишљењем ревизора ако је то законска 

обавеза за претходне три обрачунске године  или извештај о бонитету за јавне набавке 

издат од Агенције за привредне регистре Републике Србије; 

Фотокопија Scoring-a издата од Агенције за привредне регистре. 

 

2. Пословни капацитет 

 

Од понуђача се захтева  

- да је у претходне три године (2013,  2014. и 2015. године) имао испоруку предметне 

набавке у износу од минимум 500.000,00 дин, за сваку партију посебно 

  Доказ: Потврде купаца да је испоручио добра предметне набавке у износу 

од минимун 500.000,00 динара без ПДВ-а.; или фотокопије свих уговора или фотокопије 

рачуна. 

- да има пословни и магацински простор 

  Доказ: Уговор о поседовању или закупу пословног и магацинског простора 
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3. Технички капацитет 

Од понуђача се захтева  

 -да има доставно возило – комби носивости најмање 1000 кг 

  Доказ: Саобраћајна дозвола, уговор о закупу или уговор о лизингу и доказ 

да је возило важеће регистровано (фотографија налепнице) 

 

4. Кадровски капацитет 

Од понуђача се захтева 

- да има 5 радника у сталном радном односу 

  Доказ: фотокопије радних књижица и М образаца 

5. Да поседује важећи сертификат ИСО 9001:2008 

Доказ: Фотокопија важећег сертификата ИСО 9001:2008 

 

          Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова.  

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

страницама надлежних органа уколико у Обрасцу 3 наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

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

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, понуђач је дужан да за подизвршилац 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 

 

III. ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 
   Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који је саставни део 

конкурсне документације. 

Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације. 

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, 

али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или 

подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. 

Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

             Понуђач може поднети само једну понуду. 
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IV. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде – Образац 3 и 3а, 4 и 4а, 5 и 5а, 6 и 6а, 7 и 7а, 8 и 8а, 

9 и 9а наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој 

понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 

бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила 

поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

V. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

 У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона. 

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

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

 Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

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

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из 

конкурсне документације. 

 

 

VI. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у 

затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку мале 

вредности: „Набавка потрошног материјала за мајсторе“ број 03/16-Д на адресу: ПУ „Чика Јова 

Змај“, Саве Шумановића 1, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, име и 

телефон особе за контакт. На предњој страни коверте је Понуђач дужан да наведе заводни број 

понуде. 

 Рок за достављање понуда је 27.09.2016. године, до 10 часова, без обзира на начин на који 

су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу 

бити враћена понуђачу. 

 

 

VII. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
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Јавно отварање понуда обавиће се 27.09.2016. године, у 12:00 часова у просторијама 

градске управе града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, 

велика сала на 20. спрату, у присуству овлашћених представника понуђача. 

 Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији 

непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал 

издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и 

потписом одговорног лица понуђача. 

 

VIII. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 

Измена, допуна или опозив 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 изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

 

 

IX. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

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

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: ПУ 

„Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама 

или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке број 03/16-Д, послати 

факсом на тел. број: 011/3975-627 или електронском поштом на адресу:  marko@cikajovazmaj.rs  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

           Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 07:30 до 15:30 часова. 

 

 

X. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити 

или допунити конкурсну документацију. 

Измене или допуне конкурсне документације биће достављене свим заинтересованим 

лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке 

преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а 

измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет 

страни 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 на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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XI. ЦЕНА 
 

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

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

обзир цена без ПДВ-а. 

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  

наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену 

приликом давања понуде.  

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем 

структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у 

динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке. 

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

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  

Законa  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих њених саставних делова које 

сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 

XII. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да у Образац понуде – Образац 3 и 3а, 4 и 4а, 5 и 5а, 6 и 6а, 7 и 7а, 8 и 8а, 

9 и 9а наведе  рок важења понуде. Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) 

таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 

XIII. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

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

Наручиоца накнаду трошкова. 

             У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће Понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

            Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 10, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

 

XIV. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 
 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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XV. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева 

дефинисани су Обрасцу понуде – Образац 3 и 3а, 4 и 4а, 5 и 5а, 6 и 6а, 7 и 7а, 8 и 8а, 9 и 9а и 

понуђеним моделом уговора. 

 Плаћање ће се вршити након извршене испоруке добара у року од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна са пратећом документацијом. 

 Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

  

XVI. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

XVII. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

 Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

XVIII. СТРУЧНА ОЦЕНА 
 

 Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и 

стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације. 

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној 

фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је 

понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или 

општини за доказе о испуњености услова.  

 

XIX. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – 

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: поступао супротно забрани 

из чл. 23. и 25. ЗЈН; учинио повреду конкуренције; доставио неистините податке у понуди или без 

оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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.  

 

XX. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
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САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

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

привреде. 

          Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

XXI. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

 Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, 

захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог 

подизвршиоца. 

 

XXII. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду. Одлука са образложењем, подацима из Извештаја о стручној оцени понуда и упутством о 

правном средству ће бити донета у року од 10 дана од дана отварања понуда и наручилац ће 

одлуку о додели уговора објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року 

од три дана од дана доношења. 

 

XXIII. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

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

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 

XXIV. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

 

 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом 

пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка 

или касније. 

 Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 

садржи ни један 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“. 
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           Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин. 

 Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

XXV. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу 

са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12).  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 динара на 

рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 03/16-Д. 

Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

 

XXVI. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 Понуђач је у обавези да након што се стекну услови за закључење уговора у року од 7 

дана (или у тренутку закључења уговора), достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко 

меницу за добро извршење посла, безусловну и плативу на први позив, у висини o д  10%  од 

вредности понуде (односно уговора), са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за 

коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице 

насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, ул. Саве Шумановића 1, 

Београд, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза.  

 

          За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

  

http://www.kjn.gov.rs/


 

15-94 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ 

 

Понуђач:_______________________________________________________ 

 

Подноси понуду за:  А. Целокупну јавну набавку    

 

Б. За партију  (заокружити) 

Број партије Назив партије 

Партија 1 Електро материјал 

Партија 2 
Санитарни, водоводни и канализациони 

материјал 

Партија 3 Молерско – фарбарски 

Партија 4 Браварски материјал 

Партија 5 Материјал за одржавање инсталације грејања 

Партија 6 Позамантерија, текстилна тканина, еко кожа 

Партија 7 Столарски материјал 

 

Заокружити број партије за коју/е се подноси/е понуда/е. 

 

Датум:__________    М.П.   ________________________ 

         Потпис одговорног лица 
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Образац 1. 

 
 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности: „Набавка потрошног материјала за 

мајсторе“ редни број јавне набавке 03/16-Д, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама.  

 

НАПОМЕНА: 

  Понуђач се обавезује да без одлагања, писаним путем обавешти наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи после доношења 

одлуке, закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописан начин. 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

увид оригинал или фотокопију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

            За овај услов су понуђачи који наступају са подизвођачима, као и они који наступају у 

заједничкој понуди дужни да доставе доказе.  

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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Образац 2. 

 

 
 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама  под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу:  

 

И З Ј А В У 

 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  потврђује да је поштовао обавезе 

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

животне средине и права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде.   

 Понуђач изјаву даје ради учествовања у поступку јавне набавке мале вредности: „Набавка 

потрошног материјала за мајсторе“ редни број јавне набавке 03/16-Д  

 

 

 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________    _____________________________ 

     М.П. 
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Образац 3. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1 – ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ 

За јавну набавку мале вредности  
„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

Редни број јавне набавке мале вредности 03/16-Д 
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда  

 

 

А) Навешти податке о понуђачу: 

 

1. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навешти податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

1. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

2. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
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понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

3. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навешти податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

1.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

2. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

3. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
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Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

 

 

М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

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

образац понуде.   

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
 

 

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 7 дана од 

дана пријема Захтева за испоруку): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 3а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 1 

Р. 

бр. 

Назив добра 

Јед. 

мере Количина 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

 1. Грло сијалично керамичко ком. 30   

2. Сијалица бистра 100w ком. 100   

3. Сијалица халогена ком. 10   

4. Сијалица мињонка ком. 10   

5. Сијалица штедљива спирална 26w (спирална 

да може да се угради у плафоњеру, бела 

светлост) 

ком. 500   

6.  Флуо цев 18w ком. 50   

7. Флуо цев 36 W ком. 50   

8. Флуо цев 58w ком. 50   

9. Стартер флуо цеви 4-22w ком. 100   

10. Стартер флуо цеви 4-65w ком. 100   

11. Пригушница за флуо цев ком. 5   

12. Флуо арматура 3x36 ком. 10   

13. Прекидач једнополни ком. 10   

14. Прекидач серијски ком. 10   

15. Прекидач наизменични ком. 10   

16. Прикључак шуко ком. 10   

17. Кип прекидач за бојлер ком. 10   

18. Изолир трака ком. 15   

19. Обујмице са ексером од 4mm до 14mm ком. 250   

20. Дозна f60 ком. 10   

21. Дозна f78 ком. 10   

22. Дозна 100x100 ком. 10   

23. Поклопац за дозну f60 ком. 10   

24. Поклопац за дозну f78 ком. 10   

25. Поклопац за дозну 100x100 ком. 10   

26. Гребенаста Склопка GS 10-90pk ком. 3   
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27. Индикатор за купатило  ком. 3   

28. Грло за халогену сијалицу ком. 10   

29. Кумплунг спојка ком. 20   

30. Клеме порцеланске 2,5mm2 ком. 10   

31. Клеме порцеланске 24mm2 ком. 10   

32. Редне клеме 1,5mm2 ком. 10   

33. Редне клеме 2,5mm2 ком. 10   

34. Редне клеме 4mm2 ком. 10   

35. Редне клеме 6 mm2 ком. 10   

36. OG прикључак монофазни ком. 10   

37. OG прикључак трофазни ком. 10   

38. Тастер звона  ком. 10   

39. Звоно динг-донг електро ком. 5   

40. OG прекидач обични ком. 10   

41. Утикач телефонски ком. 4   

42. Тел. кабал са уметком, 10м ком. 5   

43. Каналица ПВЦ 16x16x2000 m 20   

44. Сијалица за рефлектор 150w ком. 2   

45. Сијалица за рефлектор 1500w ком. 2   

46. Патрон улошци(осигураци)6А ком. 25   

47. Патрон улошци(осигураци)10А ком. 25   

48. Патрон улошци(осигураци)16А ком. 25   

49. Патрон улошци(осигураци)20А ком. 25   

50. Патрон улошци(осигураци)25А ком. 25   

51. Патрон улошци(осигураци)32А ком. 25   

52. Патрон улошци(осигураци)40А ком. 25   

53. Патрон улошци(осигураци)50А ком. 25   

54. Патрон улоши(осигураци)63А ком. 25   

55. Каналица ПВЦ 25x25x2000 ком. 20   

56. ДМ склопка од 3А до 6А ком. 3   

57. Буксне 2,5мм2 ком. 300   

58. Аутоматски осигурач 16А ком. 10   

59. Аутоматски осигурач 20А ком. 5   

60. Аутоматски осигурач 25А ком. 5   
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61. Аутоматски осигурач 32А ком. 5   

62. Аутоматски осигурач 63А ком. 5   

63. ПВЦ жица 2,5мм2 m 5   

64. ПВЦ жица 4мм2 m 5   

65. Силиконска жица 2,5мм2 m 20   

66. Силиконска жица 4мм2 m 20   

67. Гребенасти прекидач 16А ком. 2   

68. Гребенасти прекидач 40А ком. 2   

69. Гребенасти прекидач 1-0-2 ком. 2   

70. Гребенасти прекидач 1-0 10А ком. 2   

71. Склопка К16 220В ком. 5   

72. Склопка К40 220В ком. 2   

73. Прекидач за ринглу 32А ком. 2   

74. Прекидач за ринглу 16А ком. 2   

75. Прекидач за рерну 16А его ком. 2   

76. Рингла за спорет 300x300 ком. 6   

77. Рингла 18,5цм ком. 6   

78. Рингла 14,5цм ком. 6   

79. Ручке за прекидаче на спорету ком. 3   

80. Сигнална сијалица за спорет  ком. 3   

81. Термостат за бојлер радни ком. 8   

82. Термостат за бојлер сигурносни ком. 8   

83. Термостат за бојлер шипка ком. 8   

84. Неонска сијалица са два излаза 26W ком. 30   

85. Кабал ПГП 3x1,5мм2 m 25   

86. Кабал ПГП 3x2,5мм2 m 25   

87. Кабал ПГП 5x2,5мм2 m 25   

88. Кабал ПГП 5x4мм2 m 25   

89. Кабал ГГЈ 5x4мм2 m 50   

90. Лицнасти бели кабал 3x0,75мм2 m 50   

91. Лицнасти бели кабал 3x1,5мм2 m 100   

92. Лицнасти бели кабал 3x2,5мм2 m 80   

93. Лицнасти бели кабал 5x2,5мм2 m 40   

94. Батерија 4,5v ком. 2   
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95. Батерија1,5v ком. 2   

96. Батерија 9v ком. 2   

97. ОG прекидац за бојлер ком. 6   

98. OG тотал стоп прекидаč ком. 2   

99. Уградни старт и стоп систем ком. 2   

100. Везице  ком. 200   

101. Прекидач за кварцне пеци ком. 3   

102. Грејач за кварцне пеци ком. 3   

103. Шуко виљушка ком. 40   

104. Шуко за продужни кабал са 4 извода ком. 20   

105. OG разводна кутија ком. 5   

106. Ножасти патрон ком. 5   

107. Кућиште 203-gs-63А ком. 1   

108. Држач флуо цеви са местом за стартер ком. 5   

109. Дупла шуко утичница ком. 20   

110. Скаро клема 4мм ком. 10   

111. Термостат за ТА пећ ком. 3   

112. Собни термостат за цент. Грејање ком. 3   

113. Комплетан прекидач за модуле ком. 10   

114. Комплет суко утичница за модуле ком. 10   

115. Грејач за бојлер 5/4  ком. 4   

116. Халогене сијалице 22v-12v ком. 15   

117. Трафо 220v-12v ком. 5   

118. Неонска сијалица Biax L-55w ком. 20   

119. Неонска сијалица 2D38w са 4 извода за 

електро пригушницу 

ком. 20   

120. Прекидач са потенциометром за светло ком. 4   

121. Неонска сијалица са 4 излаза 26w ком. 30   

122. Неонска сијалица 36w за ел.пригушницу ком. 30   

 УКУПНО     
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

Електро материјал 

  

Закључен између:  

  
Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

   

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  за набавку електро материјала након  

спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара „Набавка потрошног материјала за 

мајсторе“ број 03/16-Д. 

 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
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Предмет уговора је набавка добара – електро материјала. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 

године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 

       ЦЕНА 

Члан 3. 

 

 Укупна вредност Уговора за набавку електро материјала износи _______________ динара 

без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.  

      

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 4. 
 

 Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно,  

према динамици коју буду условљавале тренутне потребе Купца, односно, у складу са  захтевима 

Купца за испоруку у погледу врсте и количине испоруке. Рок испоруке добара је ______ дана 

(максимум 7 дана) од дана пријема захтева Купца. Продавац ће добра испоручивати на адреси РЈ 

''Дечија Радост'', ул.Браће Ковач бр. 74. 
 

Члан 5. 
 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског 

обезбеђења уговора, достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и 

менично овлашћење, безусловну и плативу на први позив, у висини о д  10%  од вредности 

понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, 

ул. Саве Шумановића 1, Београд 
 

 

 ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 6. 
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Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет уговора се врши на лицу места 

приликом предаје. Продавац се обавезује да роба коју испоручи Купцу буде уговореног квалитета 

и у траженим количинама, а у случају да не поступи тако, Купац (лице које врши радње у вези са 

праћењем извршења уговора о јавним набавкама) сачињава рекламациони записник, у коме наводи 

у чему испорука није у складу са уговореним и исти доставља Продавцу. 

Након пријема рекламационог записника, Продавац је у обавези да робу врати о свом трошку и 

замени је са уговореном робом у року од 3 дана од дана пријема рекламационог записника. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на 

накнаду настале штете. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и након пријема робе. 

 

  ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 7. 
 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 

 

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до 31.12.2016. године. 

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавешног пословања од стране Извршиоца. 

 

 

Члан 9. 
 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
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НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 4. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2 – САНИТАРНИ, ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ 

МАТЕРИЈАЛ 

За јавну набавку мале вредности  

„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

Редни број јавне набавке мале вредности 03/16-Д 
 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда  

 

 

А) Навешти податке о понуђачу: 

 

2. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навешти податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

4. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

5. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 
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понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

6. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навешти податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

4.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

5. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

6. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
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Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

 

 

М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

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

образац понуде.   

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
 

 

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 7 дана од 

дана пријема Захтева за испоруку): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 4а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 2 

Ред. 

Назив добра 

Јед. 

мере Количина 

Цена по 

јед.мери 

без ПДВ-

а 

Укупан износ 

без ПДВ-а Бр. 

1. Вирбла ½ са рукохватом ком. 40   

2. Вирбла  3/8 са рукохватом ком. 10   

3. Славина ½ са доњом и горњом лулом за 

хладну воду 

ком. 4   

4. Славина ½ стојећа за хладну воду ком. 4   

5. Туш батерија једноручна зидна ком. 6   

6. Туш батерија једноручна фризерска ком. 6   

7. Срцаста једноручна батерија са великом 

лулом за умиваоник 

ком. 8   

8. Срцаста једноручна батерија за судоперу 

са два црева 

ком. 20   

9. Срцаста једноручна батерија за судоперу 

са три црева 

ком. 4   

10. Зидна једноручна батерија за умиваоник 

са горњом или доњом лулом 

ком. 6   

11. Баштенска славина ½ ком. 8   

12. Баштенска славина 3/8 ком. 1   

13. Славина за кипер ½ ком. 1   

14. Славина за кипер 3/8   ком. 1   

15. Проточна  једноручназидна батерија ½ за 

мали бојлер 

ком. 6   

16. Славина за веш машину ½ кугла ком. 1   

17. Славина за веш машину ¾ кугла ком. 1   

18. Шведска  једноручна батерија зидна ком. 5   

19. Шраф за WЦ шољу ком. 20   

20. Шраф за умиваоник ком. 20   

21. Шраф за бојлер ком. 5   

22. Куке за бојлер ком. 5   

23. Ребраста цврста веза за бојлер са 

холендером ½ од 20цм-60цм 

м 20   

24. Сигурносни вентил ½ за бојлер 9бара ком. 10   
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25. Цев гибљива 1,5м ком. 15   

26. Бринокц црево 3/8-1/4 ком. 10   

27. Мешач за бојлер ½(мешач који претвара 

врелу воду у млаку) 

ком. 3   

28. Мешач за бојлер ¾(мешач који претвара 

врелу воду у млаку) 

ком. 1   

29. Армирана црева за срчасте батерије ком. 20   

30. Бринокс црево 3/8-3/8 од 20до60цм ком. 30   

31. Бринокс црево ½ -1/2 од 20 до 60цм ком. 25   

32. Бринокс црево 1/2-3/8 од20 до 60цм ком. 10   

33. Славина за хидрант ½ ком. 1   

34. Славина за хидрант ¾ ком. 1   

35. Славина за хидрант  ком. 1   

36. звоно за водокотлић (геберит,крусик) ком. 20   

37. Полуга за водокотлић дугме 

(геберит,крусик) 

ком. 10   

38. Пловак за водокотлић (геберит,крусик) ком. 30   

39. ЕК вентил 1/2 – 3/8 ком. 15   

40. ЕК вентил ½ -1/2   ком. 3   

41. Сифон за умиваоник и судоперу ком. 30   

42. Гумена ребраста веза за wц шољу и 

умиваоник 

ком. 5   

43. WЦ шоља велика ком. 1   

44. WЦ шоља мала дечија ком. 2   

45. Подна гума за wц шољу велика ком. 5   

46. Подна гума за wц шољу мала ком. 5   

47. Манжетна преклопна ком. 20   

48. Штелујућа манжетна за wц шољу ком. 10   

49. Колено поцинковано ½ ком. 5   

50. Колено поцинковано 3/8 ком. 3   

51. Колено поцинковано ¾ ком. 2   

52. Колено поцинковано 5/4 ком. 2   

53. Колено поцинковано 6/4 ком. 2   

54. Колено поцинковано 1” ком. 1   

55. Колено поцинковано 2” ком. 1   

56. Колено поцинковано 3” ком. 1   
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57. Дупли нипл поц. ½ ком. 8   

58. Дупли нипл поц 3/8 ком. 3   

59. Дупли нипл поц ¾ ком. 3   

60. Дупли нипл поц 5/4 ком. 1   

61. Дупли нипл поц 6/4 ком. 1   

62. Дупли нипл поц 1” ком. 1   

63. Дупли нипл поц 2” ком. 1   

64. Дупли нипл поц 3” ком. 1   

65. Муф поц. ½ ком. 6   

66. Муф поц. 3/8 ком. 3   

67. Муф поц. ¾ ком. 1   

68. Муф поц. 5/4 ком. 1   

69. Муф поц. 6/4 ком. 1   

70. Муф поц. 1” ком. 1   

71. Муф поц. 2” ком. 1   

72. Муф поц. 3” ком. 1   

73. Тестик поц. ½ ком. 6   

74. Тестик поц. 3/8 ком. 3   

75. Тестик поц. ¾ ком. 1   

76. Тестик поц. 5/4 ком. 1   

77. Тестик поц. 6/4 ком. 1   

78. Тестик поц. 1” ком. 1   

79. Тестик поц. 2” ком. 1   

80. Тестик поц. 3” ком. 1   

81. Сиц поц. ½ ком. 3   

82. Сиц поц. 3/8 ком. 1   

83. Сиц поц. ¾ ком. 1   

84. Сиц поц. 1” ком. 1   

85. Вентил точак са испусним вентилом ½ ком. 6   

86. Вентил точак са испусним вентилом ¾ ком. 4   

87. Вентил точак са испусним вентилом 1” ком. 1   

88. Вентил точак са телом ½ ком. 4   

89. Вентил точак са телом ¾ ком. 2   

90. Вентил точак са телом 5/4 ком. 1   
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91. Вентил точак са телом 6/4 ком. 1   

92. Вентил точак са телом 1” ком. 1   

93. Вентил точак са телом 2” ком. 1   

94. Вентил точак са телом 3” ком. 1   

95. Вентил са капом  ½ ком. 6   

96. Вентил са капом ¾ ком. 2   

97. Вентил са капом ф20 ком. 4   

98. Розетне ½ ком. 15   

99. Наставак-продужетак ½ од 

1цм,2цм,3цм,5цм 

ком. 15   

100. Наставак-продужетак ¾ од 

1цм,2цм,3цм,5цм 

ком. 10   

101. Туш црево 1/2 ком. 10   

102. Туш црево за фризерску батерију ком. 5   

103. Експрес спојка ½ ком. 2   

104. Експрес спојка ¾ ком. 2   

105. Експрес спојка 5/4 ком. 2   

106. Експрес спојка 6/4 ком. 1   

107. Експрес спојка 1” ком. 1   

108. Експрес спојка 2” ком. 1   

109. Експрес спојка 3” ком. 1   

110. Клизна спојка ½ ком. 2   

111. Клизна спојка ¾ ком. 2   

112. Клизна спојка 5/4 ком. 1   

113. Клизна спојка 6/4 ком. 1   

114. Клизна спојка 1” ком. 1   

115. Клизна спојка 2” ком. 1   

116. Клизна спојка 3” ком. 1   

117. Товатна маст кг 2   

118. Кудеља кг 2   

119. Палмафлекс цеви за изолацију ½ м 6   

120. Палмафлекс цеви за изолацију 3/4 м 6   

121. Палмафлекс цеви за изолацију 5/4 м 6   

122. Палмафлекс цеви за изолацију1” м 6   

123. Тефлон трака ком. 5   
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124. Умиваоник пиколо 30цм ком. 1   

125. Умиваоник од 38 до 60цм ком. 1   

126. Редукција поц. ½-3/8 ком. 2   

127. Редукција поц. ¾-1/2 ком. 2   

128. Редукција поц. 1”-1/2 ком. 2   

129. Редукција пвц ½-3/4 ком. 2   

130. Цев ПВЦ ф20 м 20   

131. Цев ПВЦ ф25 м 5   

132. Цев ПВЦ ф32 м 5   

133. Колено ПВЦ ф20 ком. 10   

134. Колено ПВЦ ф25 ком. 5   

135. Колено ПВЦф32 ком. 5   

136. Тестик ПВЦ ф20 ком. 5   

137. Тестик ПВЦ ф25 ком. 5   

138. Тестик ПВЦ ф32 ком. 5   

139. Тестик ПВЦ са унутрасњим навојем ф20 ком. 5   

140. Тестик ПВЦ са унутрасњим навојем ф25 ком. 2   

141. Тестик ПВЦ са унутрасњим навојем ф32 ком. 2   

142. Колено УН ПВЦ ф20 ком. 5   

143. Колено УН ПВЦ ф25 ком. 2   

144. Колено УН ПВЦ ф32 ком. 2   

145. Колено СН ПВЦ ф20 ком. 2   

146. Колено СН ПВЦ ф25 ком. 2   

147. Колено СН ПВЦ ф32 ком. 2   

148. Муф УН ПВЦ ф20 ком. 6   

149. Муф УН ПВЦ ф25 ком. 1   

150. Муф УН ПВЦ ф32 ком. 1   

151. Муф СН ПВЦ ф20 ком. 1   

152. Муф СН ПВЦ ф25 ком. 1   

153. Муф СН ПВЦ ф32 ком. 1   

154. ПВЦ заобилазница ф20 ком. 1   

155. ПВЦ заобилазница ф25 ком. 1   

156. ПВЦ заобилазница ф32 ком. 1   

157. Муф ПВЦ обичан ф20 ком. 1   
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158. Муф ПВЦ обичан ф25 ком. 1   

159. Муф ПВЦ обичан ф32 ком. 1   

160. Чеп ПВЦ са навојем ф20 ком. 1   

161. Чеп ПВЦ са навојем ф25 ком. 1   

162. Чеп ПВЦ са навојем ф32 ком. 1   

163. Спојка за ПВЦ цеви ф20 ком. 1   

164. Спојка за ПВЦ цеви ф25 ком. 1   

165. Спојка за ПВЦ цеви ф32 ком. 1   

166. Даска за малу wц шољу ком. 10   

167. Даска за велику wц шољу ком. 5   

168. Водокотлић висока и ниска монтаза 

(геберуит) 

ком. 15   

169. Редуцир ПВЦ ф125/ф110 ком. 1   

170. Редуцир ПВЦ ф100/ф50 ком. 1   

171. Редуцир ПВЦ ф100/ф70 ком. 1   

172. Редуцир ПВЦ ф150/ф100 ком. 1   

173. Цев ПВЦ ф40-25цм ком. 1   

174. Цев ПВЦ ф40-50цм ком. 1   

175. Цев ПВЦ ф40-1м ком. 1   

176. Цев ПВЦ ф50-25цм ком. 1   

177. Цев ПВЦ ф50-50цм ком. 1   

178. Цев ПВЦ ф50-1м ком. 1   

179. Цев ПВЦ ф50-2м ком. 1   

180. Цев ПВЦ ф70-25цм ком. 1   

181. Цев ПВЦ ф70-50цм ком. 1   

182. Цев ПВЦ ф70-1м ком. 1   

183. Цев ПВЦ ф70-2м ком. 1   

184. Цев ПВЦ ф110-25цм ком. 1   

185. Цев ПВЦ ф110-50цм ком. 1   

186. Цев ПВЦ ф110-1м ком. 1   

187. Цев ПВЦ ф110-2м ком. 1   

188. Цев ПВЦ ф125-25цм ком. 1   

189. Цев ПВЦ ф125-50цм ком. 1   

190. Цев ПВЦ ф125-1м ком. 1   

191. Цев ПВЦ ф125-2м ком. 1   
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192. Цев ПВЦ ф150-25цм ком. 1   

193. Цев ПВЦ ф150-50цм ком. 1   

194. Цев ПВЦ ф150-1м ком. 1   

195. Цев ПВЦ ф150-2м ком. 1   

196. Лук ПВЦ 90с. ф32 ком. 1   

197. Лук ПВЦ 90с  ф40 ком. 1   

198. Лук ПВЦ 90с  ф50 ком. 1   

199. Лук ПВЦ 90с  ф70 ком. 1   

200. Лук ПВЦ 90с  ф110 ком. 1   

201. Лук ПВЦ 90с  ф125 ком. 1   

202. Лук ПВЦ 90с  ф150 ком. 1   

203. Лук ПВЦ 45с. ф32 ком. 1   

204. Лук ПВЦ 45с. ф40 ком. 1   

205. Лук ПВЦ 45с. ф50 ком. 1   

206 Лук ПВЦ 45с. ф70 ком. 1   

207. Лук ПВЦ 45с. ф110 ком. 1   

208. Лук ПВЦ 45с  ф125 ком. 1   

209. Лук ПВЦ 45с  ф150 ком. 1   

210. Ревизија ПВЦ ф50 ком. 1   

211. Ревизија ПВЦ ф70 ком. 1   

212. Ревизија ПВЦ ф110 ком. 1   

213. Ревизија ПВЦ ф125 ком. 1   

214. Ревизија ПВЦ ф150 ком. 1   

215. Рацва ПВЦ коса ф32 ком. 1   

216. Рацва ПВЦ коса ф40 ком. 1   

217. Рацва ПВЦ коса ф50 ком. 1   

218. Рацва ПВЦ коса ф75 ком. 1   

219. Рацва ПВЦ коса ф110 ком. 1   

220. Рацва ПВЦ коса ф125 ком. 1   

221. Рацва ПВЦ коса ф150 ком. 1   

222. Рацва ПВЦ права ф32 ком. 1   

223. Рацва ПВЦ права ф40 ком. 1   

224. Рацва ПВЦ права ф50 ком. 1   

225. Рацва ПВЦ права ф75 ком. 1   
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226. Рачва ПВЦ права ф110 ком. 1   

227. Рачва ПВЦ права ф125 ком. 1   

228. Рачва ПВЦ права ф150 ком. 1   

229. Везни муф ПВЦ ф50 ком. 1   

230. Везни муф ПВЦ ф75 ком. 1   

231. Везни муф ПВЦ ф110 ком. 1   

232. Везни муф ПВЦ ф125 ком. 1   

233. Везни муф ПВЦ ф150 ком. 1   

234. Гумени прелаз дзонсон гумаф50 ком. 1   

235. Гумени прелаз дзонсон гумаф75 ком. 1   

236. Гумени прелаз дзонсон гумаф110 ком. 1   

237. Гумени прелаз дзонсон гумаф125 ком. 1   

238. Гумени прелаз дзонсон гумаф150 ком. 1   

239. Сифон за Туш каде-ребрасти ком. 2   

240. Црево доводно за веш машину3/4 ком. 3   

241. Подне решетке 10x10 ком. 3   

242. Подне решетке 15x15 ком. 3   

243. Подне решетке 20x20 ком. 3   

244. Подне решетке 30x30 ком. 3   

245. Шелне½ ком. 3   

246. Шелне 3/8 ком. 3   

247. Шелне ¾ ком. 3   

248. Шелне 5/4 ком. 3   

249. Шелне 6/4 ком. 3   

250. ПВЦ клизна спојка  ф110 ком. 3   

251. Држач цеви ф20 ком. 10   

252. Држач цеви ф25 ком. 10   

253. Држач цеви ф32 ком. 10   

254. Мешач керамички за једноруцну батерију ком. 3   

255. Перлатор са надоградњом 10цм ком. 1   

256. Обични перлатор ком. 1   

257. Ексцентри(етазери)1/2 ком. 1   

258. ВД спреј ком. 2   

259. Црево за врт (гумено) ½ м 50   
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260. Црево за врт (гумено) ¾ м 25   

261. Перфорирана трака м 3   

262. Потезач за водокотлић (канап) м 5   

263 Дихтунг гумице ф50 ком. 10   

264. Дихтунг гумице ф75 ком. 10   

265. Дихтунг гумице ф110 ком. 10   

266. Дихтунг гумице ф125 ком. 10   

267. Дихтунг гумице ф150 ком. 10   

268. Луле за батерију са горњим и доњим 

испустом 

ком. 6   

269. ПВЦ-Т ад ф20 ком. 1   

270. ПВЦ-Т ад ф25 ком. 1   

271. ПВЦ-Т ад ф32 ком. 1   

272. Сливник ф110 ком. 1   

273 Сливник ф50 ком. 1   

274. Сливник ф75 ком. 1   

275. Дводелни сифон за судоперу 5/4 ком. 3   

276. Еквилајзер за кухињу-батерија ком. 2   

277. Гума дихтунг за грејач бојлера ком. 6   

278. Грејач за бојлер, комплет са флансном ком. 6   

279. Дрска за Туш ком. 6   

 УКУПНО     
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

Санитарни, водоводни и канализациони материјал 

  

Закључен између:  

  
Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

   

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  за набавку санитарног, водоводног и 

канализационог материјала након  спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара 

„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ број 03/16-Д. 

 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
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Предмет уговора је набавка добара – санитарног, водоводног и канализационог материјала. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 

године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 

       ЦЕНА 

Члан 3. 

 

 Укупна вредност Уговора за набавку санитарног, водоводног и канализационог материјала 

износи _______________ динара без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.  

      

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 4. 
 

 Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно,  

према динамици коју буду условљавале тренутне потребе Купца, односно, у складу са  захтевима 

Купца за испоруку у погледу врсте и количине испоруке. Рок испоруке добара је ______ дана 

(максимум 7 дана) од дана пријема захтева Купца. Продавац ће добра испоручивати на адреси РЈ 

''Дечија Радост'', ул.Браће Ковач бр. 74. 
 

Члан 5. 
 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског 

обезбеђења уговора, достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и 

менично овлашћење, безусловну и плативу на први позив, у висини о д  10%  од вредности 

понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, 

ул. Саве Шумановића 1, Београд 
 

 

 ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 6. 
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Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет уговора се врши на лицу места 

приликом предаје. Продавац се обавезује да роба коју испоручи Купцу буде уговореног квалитета 

и у траженим количинама, а у случају да не поступи тако, Купац (лице које врши радње у вези са 

праћењем извршења уговора о јавним набавкама) сачињава рекламациони записник, у коме наводи 

у чему испорука није у складу са уговореним и исти доставља Продавцу. 

Након пријема рекламационог записника, Продавац је у обавези да робу врати о свом трошку и 

замени је са уговореном робом у року од 3 дана од дана пријема рекламационог записника. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на 

накнаду настале штете. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и након пријема робе. 

 

  ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 7. 
 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 

 

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до 31.12.2016. године. 

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавешног пословања од стране Извршиоца. 

 

 

Члан 9. 
 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
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НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 5. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 3 – МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ 

За јавну набавку мале вредности  

„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

Редни број јавне набавке мале вредности 03/16-Д 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда  

 

 

А) Навешти податке о понуђачу: 

 

3. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навешти податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

7. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

8. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 
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Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

9. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навешти податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

7.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

8. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

9. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
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Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

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

образац понуде.   

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 7 дана од 

дана пријема Захтева за испоруку): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 5а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 3 

Ред. 

Назив добра 

Јед. 

мере Количина 

Цена по 

јед.мери без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а Бр. 

1. Тонери за полудисперзију-дипи ком 60   

2. Цемент 1/50кг ком 8   

3. Мрежица ПВЦ м2 20   

4. Четка 1,5" ком 5   

5. Четка 2" ком 5   

6. Четка 2,5" ком 5   

7. Четка 3" ком 5   

8. Креп трака 5 ком 30   

9. Фолија 4x5 чврста ком 7   

10. Алу угаоне лајсне 2,5м м 10   

11. Скалпел ком 2   

12. Ножићи за скалпел 1/10 ком 1   

13. Радијатор четка 2" ком 5   

14. Радијатор четка 2,5" ком 5   

15. Ваљак за радијатор конац 10цм ком 10   

16. Ваљак за радијатор мохер 10цм ком 10   

17. Ручка за мали ваљак ком 10   

18. Решетка метална за ваљак ком 3   

19. Ручка за ваљак 23цм ф8 ком 5   

20. Ваљак кончани 23цм ком 10   

21. Ваљак мохер 23цм ком 10   

22. Боја за бетон 1л Л 20   

23. Пур пена ком 10   

24. Разређивач уљани Л 30   

25. Разређивач нитро Л 10   

26. Уљана боја за дрво и метал 0,75л ком 50   

27. Нитро боја за дрво и метал 0,75л ком 10   

28. Фасакрил уљани  кг 250   

29. Фасакрил разређивач Л 30   
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30. Маса за фуговање кг 10   

31. Скид боја  Л 5   

32. Силикон бели бојиви ком 15   

33. Силикон безбојни ком 30   

34. Универзални лепак  кг 5   

35. Полиазбитол кг 400   

36. Битулит течни Л 100   

37. Кнауф испуна  кг 100   

38. Глет маса кг 100   

39. Полификс кг 100   

40. Лепак за плоцице ЦМ11 кг 250   

41. Грађевински лепак  кг 100   

42. Лепак момент фиx бизон ком 10   

43. Лепак за паркет кг 2   

44. Лепак за дрво ком 5   

45. Апсорбер влаге Л 5   

46. Перма вајт Л 5   

47. Јубоцид ком 5   

48. Полудисперзија (маx пол) Л 400   

49. Основна уљана боја за дрво и метал 

0,75 

ком 45   

50. Стиродур 5 м2 30   

51. Гипс кг 30   

52. Радијатор лак бели 0,75 ком 20   

53. Уљани тонери 250мл ком 20   

54. Џакови за сут ком 30   

55. Стакларски кит кг 3   

56. Стиропор 5 м2 10   

57. Спреј разне боје 400мл ком 10   

58. Кит за дрво 0,8 ком 10   

59. Лак за чамце 0,75 ком 10   

60. Садолин 0,75 ком 20   

61. Подлога Л 20   

62. Пиштољ за силикон ком 1   

63. Шмиргла 180 м 20   
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64. Жива гума  ком 3   

65. Против клизне траке  м 100   

66. Пуна дисперзија (маx пол) Л 100   

67. Лепак у туби за стиродур ком 10   

68. Лак на воденој бази  Л 20   

69. Акрилна боја Л 10   

70. Антибактеријал (витеx) 1/3 ком 5   

71. Средство у спреју против буђи  ком 10   

72. Содер 1,2,3 куб. 4   

73.  Двокомпонентна сика  кг 100   

 УКУПНО     
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

Молерско фарбарски материјал 

  

Закључен између:  

  
Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

   

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  за набавку молерско фарбарског 

материјала након  спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара „Набавка 

потрошног материјала за мајсторе“ број 03/16-Д. 

 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
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Предмет уговора је набавка добара – молерско фарбарског материјала. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 

године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 

       ЦЕНА 

Члан 3. 

 

 Укупна вредност Уговора за набавку молерско фарбарског материјала износи 

_______________ динара без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.  

      

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 4. 
 

 Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно,  

према динамици коју буду условљавале тренутне потребе Купца, односно, у складу са  захтевима 

Купца за испоруку у погледу врсте и количине испоруке. Рок испоруке добара је ______ дана 

(максимум 7 дана) од дана пријема захтева Купца. Продавац ће добра испоручивати на адреси РЈ 

''Дечија Радост'', ул.Браће Ковач бр. 74. 
 

Члан 5. 
 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског 

обезбеђења уговора, достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и 

менично овлашћење, безусловну и плативу на први позив, у висини о д  10%  од вредности 

понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, 

ул. Саве Шумановића 1, Београд 
 

 

 ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 6. 
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Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет уговора се врши на лицу места 

приликом предаје. Продавац се обавезује да роба коју испоручи Купцу буде уговореног квалитета 

и у траженим количинама, а у случају да не поступи тако, Купац (лице које врши радње у вези са 

праћењем извршења уговора о јавним набавкама) сачињава рекламациони записник, у коме наводи 

у чему испорука није у складу са уговореним и исти доставља Продавцу. 

Након пријема рекламационог записника, Продавац је у обавези да робу врати о свом трошку и 

замени је са уговореном робом у року од 3 дана од дана пријема рекламационог записника. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на 

накнаду настале штете. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и након пријема робе. 

 

 ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 7. 
 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 

 

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до 31.12.2016. године. 

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавешног пословања од стране Извршиоца. 

 

 

Члан 9. 
 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
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НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 6. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4 – БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

За јавну набавку мале вредности  

„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

Редни број јавне набавке мале вредности 03/16-Д 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда  

 

 

А) Навешти податке о понуђачу: 

 

4. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навешти податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

10. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

11. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 
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Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

12. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навешти податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

10.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

11. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

12. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
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Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

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

образац понуде. 

  

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 7 дана од 

дана пријема Захтева за испоруку): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 6а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  - ПАРТИЈА 4 

Ред. 

Назив добра 

Јед. 

мере Количина 

Цена по 

јед.мери 

без ПДВ-

а 

Укупан износ 

без ПДВ-а Бр. 

1. Брава 4,5дел ком. 10   

2. Брава 4,5роло ком. 10   

3. Брава 8 кључ ком. 10   

4. Брава 8 цилиндар ком. 10   

5. Брава 6,5 кључ ком. 20   

6. Брава 6,5 цилиндар ком. 20   

7. Брава 2,5 дел. ком. 10   

8. Брава 2,5роло ком. 5   

9. Електро брава 6,5 интерфонска ком. 5   

10. Електро брава 8 интерфонска ком. 5   

11. Прихватник за електро браву ком. 10   

12. Електро брава 4 интерфонска ком. 5   

13. Електро брава 2,5 интерфонска ком. 4   

14. Квака ком. 20   

15. Цилиндар ком. 20   

16. Шилд кључ ком. 10   

17. Шилд цилиндар ком. 10   

18. Бравица шетајућа за дрво ком. 30   

19. Бравица шетајућа за метал ком. 10   

20. Угаоник 30x30 ком. 30   

21. Угаоник 50x50 ком. 30   

22. Угаоник 100x100 ком. 30   

23. Винклици 40x40 ком. 100   

24. Винклици 60x60 ком. 100   

25. Винклици 100x100 ком. 100   

26. Шраф машински од 5x16мм до 

20x100мм 

ком. 300   

27. Хол шраф од 1,5x20мм до 15x50мм ком. 3000   

28. Шарка машинска ф13 ком. 6   
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29. Шарка машинска ф15 ком. 6   

30. Шарка машинска ф16 ком. 6   

31. Електроде за варење 2,5 кг 8   

32. Реза за ормаре ком. 20   

33. Бургија за дрво 6мм ком. 5   

34. Бургија за дрво 8мм ком. 5   

35. Бургија за дрво 10мм ком. 5   

36. Бургија за дрво 12мм ком. 5   

37. Бургија за метал 6мм ком. 5   

38. Бургија за метал 8мм ком. 5   

39. Бургија за метал 10мм ком. 5   

40. Бургија за метал 12мм ком. 5   

41. Подлошка 6мм ком. 200   

42. Подлошка 8мм ком. 200   

43. Подлошка 10мм ком. 200   

44. Брусна плоча 230x3 ком. 5   

45. Брусна плоча 180x3 ком. 5   

46. Камен за сечење метала 230x3 ком. 10   

47. Камен за сечење бетона 230x3 ком. 5   

48. Дијамантска плоча 230x3 ком. 5   

49. Бонсек платно ком. 5   

50. Матица м4 ком. 200   

51. Матица м5 ком. 200   

52. Матица м6 ком. 200   

53. Матица м8 ком. 200   

54. Матица м10 ком. 200   

55. Поп нитне 4x12 ком. 300   

56. Поп нитне 4x16 ком. 300   

57. Закачке за гардеробице ком. 50   

58. Арматурна мрежа 6 ком. 4   

59. Арматурна мрежа 8 ком. 4   

60. Лептир типл за гипс ком. 200   

61. Катанац мали ком. 10   

62. Катанац велики ком. 10   
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63. Ланац кг 10   

64. Струна за тример м 300   

65. Руцица за ПВЦ прозор ком. 5   

66. Руцица за дрвене прозоре ком. 5   

67. Лим табла 3мм-5мм ком. 3   

68. ЗП профил ком. 5   

69. Л профил ком. 5   

70. Шраф плех ком. 300   

71. Ексер3 кг 2   

72. Ексер4 кг 2   

73. Ексер5 кг 2   

74. Ексер6 кг 2   

75. Ексер7 кг 2   

76. Аутомат за врата ком. 6   

77. Реза за катанац ком. 10   

78. Арматура 6 м 30   

79. Арматура8 м 30   

80. Арамтура 10 м 30   

81. Алу лим кг 10   

82. Торбан шраф м6 ком. 300   

83. Торбан шраф м8 ком. 300   

84. Точкови за колица ф80 ком. 10   

85. Точкови за колица ф100 ком. 10   

86. Кваке за Пвц столарију ком. 2   

87. Силд за ПВЦ столарију ком. 2   

88. Прихватник за ПВЦ столарију  ком. 2   

89. Електро брава за ПВЦ столарију ком. 2   

90. Цилиндар за ПВЦ столарију ком. 2   

91. Улошци за аку бушилицу - бицеви ком. 10   

92. Муниција за хефталицу од 7мм до 

14мм 

ком. 2000   

93. Конзоле за полице 30x30 ком. 20   

94. Вијак за гипс ком. 200   

95. Клап шарка равна крива ком. 200   

96. Рајбер ком. 10   
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97. Магнети за ормариће ком. 50   

98. Грифовано платно2000x1000 ком. 2   

99. Типл ф6 ком. 500   

100. Типл ф8 ком. 800   

101. Типл ф10 ком. 500   

102. металне кутије квадратне 18x18 / 

6м 

ком. 30   

103. металне кутије квадратне 20x20 / 

6м 

ком. 25   

104. металне кутије квадратне 25x25 / 

6м 

ком. 25   

105. металне кутије квадратне 30x30 / 

6м 

ком. 20   

106. металне кутије квадратне 40x40 / 

6м 

ком. 20   

107. металне кутије квадратне 50x50 / 

6м 

ком. 20   

 УКУПНО     
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 4 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

Браварски материјал 

  

Закључен између:  

  
Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

   

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  за набавку браварског материјала 

након  спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара „Набавка потрошног 

материјала за мајсторе“ број 03/16-Д. 

 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
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Предмет уговора је набавка добара – браварског материјала. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 

године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 

       ЦЕНА 

Члан 3. 

 

 Укупна вредност Уговора за набавку браварског материјала износи _______________ 

динара без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.  

      

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 4. 
 

 Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно,  

према динамици коју буду условљавале тренутне потребе Купца, односно, у складу са  захтевима 

Купца за испоруку у погледу врсте и количине испоруке. Рок испоруке добара је ______ дана 

(максимум 7 дана) од дана пријема захтева Купца. Продавац ће добра испоручивати на адреси РЈ 

''Дечија Радост'', ул.Браће Ковач бр. 74. 
 

Члан 5. 
 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског 

обезбеђења уговора, достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и 

менично овлашћење, безусловну и плативу на први позив, у висини о д  10%  од вредности 

понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, 

ул. Саве Шумановића 1, Београд 
 

 

 ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 6. 



 

64-94 

 

Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет уговора се врши на лицу места 

приликом предаје. Продавац се обавезује да роба коју испоручи Купцу буде уговореног квалитета 

и у траженим количинама, а у случају да не поступи тако, Купац (лице које врши радње у вези са 

праћењем извршења уговора о јавним набавкама) сачињава рекламациони записник, у коме наводи 

у чему испорука није у складу са уговореним и исти доставља Продавцу. 

Након пријема рекламационог записника, Продавац је у обавези да робу врати о свом трошку и 

замени је са уговореном робом у року од 3 дана од дана пријема рекламационог записника. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на 

накнаду настале штете. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и након пријема робе. 

 

  ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 7. 
 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 

 

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до 31.12.2016. године. 

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавешног пословања од стране Извршиоца. 

 

 

Члан 9. 
 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
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НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ГРЕЈАЊА 

За јавну набавку мале вредности  

„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

Редни број јавне набавке мале вредности 03/16-Д 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда 

 

 

А) Навешти податке о понуђачу: 

 

5. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навешти податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

13. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

14. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 
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Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

15. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навешти податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

13.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

14. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

15. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
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Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

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

образац понуде. 

  

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 7 дана од 

дана пријема Захтева за испоруку): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 7а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 5 

Ред. 

Назив добра Јед. мере Количина 

Цена по 

јед.мери без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а Бр. 

1. Радијаторски вентил 3/8 ЕК ком 4   

2. Радијаторски вентил 3/8 прав ком 4   

3. Радијаторски вентил ½ ЕК ком 6   

4. Радијаторски вентил ½ прав ком 6   

5. Радијаторски вентил ¾ ЕК ком 4   

6. Радијаторски вентил ¾ прав ком 4   

7. Радијаторски навијак 3/8 ЕК ком 4   

8. Радијаторски навијак 3/8 прав ком 4   

9. Радијаторски навијак ½ ЕК ком 6   

10. Радијаторски навијак ½ прав ком 6   

11. Радијаторски навијак ¾ ЕК ком 4   

12. Радијаторски навијак ¾ прав ком 4   

13. Редукција за ливене радијаторе 5/4-

3/8лева 

ком 1   

14. Редукција за ливене радијаторе 5/4-

3/8десна 

ком 1   

15. Редукција за ливене радијаторе 5/4-

1/2лева 

ком 1   

16. Редукција за ливене радијаторе5/4-

1/2десна 

ком 1   

17. Носач КУД ком 4   

18. Држач НУТ ком 4   

19. Конзола за ливене радиаторе ком 1   

20. Редукција за алуминијумске 

радијаторе 1-3/8 лева 

ком 4   

21. Редукција за алуминијумске 

радијаторе 1-3/8 десна 

ком 4   

22. Редукција за алуминијумске 

радијаторе 1-1/2 лева 

ком 4   

23. Редукција за алуминијумске 

радијаторе 1-1/2 десна 

ком 4   

24. Озрачна славина 3/8 ком 4   
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25. Озрачна славина ½ ком 4   

26. Озрачна славина ¼ ком 4   

27. Чеп за алу радијаторе 1 леви ком 1   

28. Чеп за алу радијаторе 1 десни ком 1   

29. Чеп за ливене радијаторе 5/4 леви ком 1   

30. Чеп за ливене радијаторе 5/4 десни ком 1   

31. Термоманометар доњи прикључак-

радијални 

ком 1   

32. Термоманометар прикључак позади-

аксијални 

ком 1   

33. Славина котловска за пуњење и 

пражњење 1/2 

ком 1   

34. Славина котл. за пуњење и пражњење 

3/ 4 

ком 1   

35. Лоптаста славина- ручка 3/8 ком 4   

36. Лоптаста славина- ручка ½ ком 4   

37. Лоптаста славина- ручка ¾ ком 1   

38. Лоптаста славина- ручка 1 ком 1   

39. Лоптаста славина- ручка 5/4 ком 1   

40. Озрачно лонче ½ ком 4   

41. Експанзиона посуда 18Л ком 1   

42. Експанзиона посуда 24Л ком 1   

43. Експанзиона посуда 35Л ком 1   

44. Експанзиона посуда 50Л ком 1   

45. Поцинковани холендер равни 1/2 ком 2   

46. Поцинковани холендер равни 3/4 ком 2   

47. Поцинковани холендер равни 1 ком 1   

48. Поцинковани холендер равни 5/4 ком 2   

49. Сигурносни вентил –за грејање до 3 

бара ½ 

ком 1   

50. Сигурносни вентил-За грејање до 3 

бара ¾ 

ком 1   

51. Грејач 5/4 за електро котлове 3кw ком 1   

52. Грејач 5/4 за електро котлове 6кw ком 2   

53. Грејач 6/4 за електро котлове 3кw ком 2   

54. Грејач 6/4 за електро котлове 6кw ком 2   
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55. Циркулациона пумпа 1 ком 1   

56. Циркулациона пумпа 5/4 ком 1   

57. Носац АЛУ радијатора ком 6   

 УКУПНО     
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 5 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 
Материјал за одржавање инсталације грејања 

  

Закључен између:  

  

Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  

_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

   

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 
 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  за набавку материјала за одржавање 

инсталације грејања након  спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара „Набавка 

потрошног материјала за мајсторе“ број 03/16-Д. 

 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
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Предмет уговора је набавка добара –материјала за одржавање инсталације грејања. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 

године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 

       ЦЕНА 

Члан 3. 
 

 Укупна вредност Уговора за набавку материјала за инсталације грејања износи 

_______________ динара без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.  

      

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 4. 

 

 Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно,  

према динамици коју буду условљавале тренутне потребе Купца, односно, у складу са  захтевима 

Купца за испоруку у погледу врсте и количине испоруке. Рок испоруке добара је ______ дана 

(максимум 7 дана) од дана пријема захтева Купца. Продавац ће добра испоручивати на адреси РЈ 

''Дечија Радост'', ул.Браће Ковач бр. 74. 
 

Члан 5. 
 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског 

обезбеђења уговора, достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и 

менично овлашћење, безусловну и плативу на први позив, у висини о д  10%  од вредности 

понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, 

ул. Саве Шумановића 1, Београд 
 

 

 ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 6. 
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Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет уговора се врши на лицу места 

приликом предаје. Продавац се обавезује да роба коју испоручи Купцу буде уговореног квалитета 

и у траженим количинама, а у случају да не поступи тако, Купац (лице које врши радње у вези са 

праћењем извршења уговора о јавним набавкама) сачињава рекламациони записник, у коме наводи 

у чему испорука није у складу са уговореним и исти доставља Продавцу. 

Након пријема рекламационог записника, Продавац је у обавези да робу врати о свом трошку и 

замени је са уговореном робом у року од 3 дана од дана пријема рекламационог записника. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на 

накнаду настале штете. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и након пријема робе. 

 

  ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 7. 
 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 

 

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до 31.12.2016. године. 

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавешног пословања од стране Извршиоца. 

 

 

Члан 9. 
 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
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НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 8. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6 – ПОЗАМАНТЕРИЈА, ТЕКСТИЛНА ТКАНИНА, ЕКО 

КОЖА 

За јавну набавку мале вредности  
„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

Редни број јавне набавке мале вредности 03/16-Д 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда 

 

 

А) Навешти податке о понуђачу: 

 

6. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навешти податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

16. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

17. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 



 

77-94 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

18. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навешти податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

16.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

17. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

18. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
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Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

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

образац понуде. 

  

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 7 дана од 

дана пријема Захтева за испоруку): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 8а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 6 

 

Ред.

бр Назив добра Јед. мере 

Јед. цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

   1. Ластиш ужи 0,5цм  колутови   

   2. Ластиш шири 2цм колутови   

   3. Кепер трака бела ширине 1цм м   

   4. Кепер трака разнобојна ширине 

1цм 
колутови 

  

   5. Конац бели обичан кутије   

   6. Конац разнобојни обичан кутије   

   7. Игле стандард за машину сингер пак.   

   8. Игле за индустриску машину 

округле 
пак. 

  

   9. Бели кепер дупле ширине м   

  10. Рајфлесус, разнобојни, више 

димензија 
ком 

  

  11. Дезинирани материјал, памучни 

или микрофибер (пожељно на 

туфне, цветиће и тд. ширине 1,40 

м 

  

  12. Мушема бела за кецеље, тања да 

може да се шије 
м 

  

  13. Еко кожа више боја м   

  14. Сунђер дебљине 10цм табла   

  15. сунђер дебљине 5цм табла   

  16. Вуница разнобојна ком   

  17. Дугмићи разних величина ком   

  18. Шпенадле кутија   

 УКУПНО 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 6 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

Позамантерија, текстилна кожа, еко кожа 

  

Закључен између:  

  
Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

   

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  за набавку позамантерије, текстилне 

тканине, еко коже након  спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара „Набавка 

потрошног материјала за мајсторе“ број 03/16-Д. 

 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
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Предмет уговора је набавка добара –позамантерије, текстилне тканине, еко коже. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 

године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 

       ЦЕНА 

Члан 3. 

 

 Укупна вредност Уговора за набавку позамантерије, текстилне тканине, еко коже износи 

_______________ динара без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.  

      

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 4. 
 

 Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно,  

према динамици коју буду условљавале тренутне потребе Купца, односно, у складу са  захтевима 

Купца за испоруку у погледу врсте и количине испоруке. Рок испоруке добара је ______ дана 

(максимум 7 дана) од дана пријема захтева Купца. Продавац ће добра испоручивати на адреси РЈ 

''Дечија Радост'', ул.Браће Ковач бр. 74. 
 

Члан 5. 
 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског 

обезбеђења уговора, достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и 

менично овлашћење, безусловну и плативу на први позив, у висини о д  10%  од вредности 

понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, 

ул. Саве Шумановића 1, Београд 
 

 

 ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 6. 



 

82-94 

 

Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет уговора се врши на лицу места 

приликом предаје. Продавац се обавезује да роба коју испоручи Купцу буде уговореног квалитета 

и у траженим количинама, а у случају да не поступи тако, Купац (лице које врши радње у вези са 

праћењем извршења уговора о јавним набавкама) сачињава рекламациони записник, у коме наводи 

у чему испорука није у складу са уговореним и исти доставља Продавцу. 

Након пријема рекламационог записника, Продавац је у обавези да робу врати о свом трошку и 

замени је са уговореном робом у року од 3 дана од дана пријема рекламационог записника. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на 

накнаду настале штете. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и након пријема робе. 

 

  ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 7. 
 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 

 

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до 31.12.2016. године. 

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавешног пословања од стране Извршиоца. 

 

 

Члан 9. 
 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
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НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 9. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 7 – СТОЛАРСКИ МАТЕРИЈАЛ 

За јавну набавку мале вредности  
„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

Редни број јавне набавке мале вредности 03/16-Д 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда  

 

 

А) Навешти податке о понуђачу: 

 

7. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навешти податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

19. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

20. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

21. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навешти податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

19.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

20. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

21. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
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Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

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

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

образац понуде. 

  

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 7 дана од 

дана пријема Захтева за испоруку): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 9а 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПАРТИЈА 7 

Ред. 

Назив 

Јед. 

мере Количина 

Цена по 

јед.мери 

без ПДВ-

а 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а Бр. 

1. Дрзаља за лопату ком. 10   

2. Дрзаља за асов ком. 10   

3. Универ плоце сецење по мери м2 10   

4. Лексан м2 30   

5. Летва обрадјена  м 300   

6. Стафна обрадјена м 100   

7. Даска цоловна обрадјена м3 7   

8. Греда 100x100 обрадјена м 50   

9. Лајсна обрадјена 3x2 м 80   

10. Дрвена ЕЛ лајсна 5x3 м 60   

11. Дрвена ЕЛ лајсна 5x5 м 60   

12. Дрвена ЕЛ лајсна 2x2 м 60   

13. Спер плоца м2 5   

14. Кнауф табла 200x125 водоотпрна ком. 10   

15. Кнауф табла 200x125  обицна ком. 10   

16. Мрезица комарник м2 50   

17. Плоцице керамицке зидне м2 30   

18. Плоцице керамицке подне м2 30   

19. Винас плоцице 25x25 м2 10   

20. Винас плоцице 50x50 м2 10   

21. ЕЛ алу лајсне 30x30 м 20   

22. Медијапан плоце -сецење по мери м2 20   

23. УД профил за гипс м 10   

24. ЦД профил за гипс м 10   

25. Кант трака м 100   

26. Линолеум под м2 80   

27. Стиропор лајсне угаоне 3x2 м 100   

 УКУПНО     
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 7 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 

Столарски материјал 

  

Закључен између:  

  
Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

   

 Подаци о Купцу: Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац је Одлуком о додели уговора бр _______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  за набавку столарског материјала 

након  спроведеног поступка  јавне  набавке мале вредности добара „Набавка потрошног 

материјала за мајсторе“ број 03/16-Д. 

 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 
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Предмет уговора је набавка добара – столарског материјала. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2016 

године. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

 

       ЦЕНА 

Члан 3. 

 

 Укупна вредност Уговора за набавку столарског материјала износи _______________ 

динара без ПДВ-а, односно ______________динара са ПДВ-ом.  

      

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

 

Члан 4. 
 

 Продавац се обавезује да добра, за све време реализације уговора, испоручује сукцесивно,  

према динамици коју буду условљавале тренутне потребе Купца, односно, у складу са  захтевима 

Купца за испоруку у погледу врсте и количине испоруке. Рок испоруке добара је ______ дана 

(максимум 7 дана) од дана пријема захтева Купца. Продавац ће добра испоручивати на адреси РЈ 

''Дечија Радост'', ул.Браће Ковач бр. 74. 
 

Члан 5. 
 

Извршилац се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског 

обезбеђења уговора, достави оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла и 

менично овлашћење, безусловну и плативу на први позив, у висини о д  10%  од вредности 

понуде (односно уговора), што номинално износи ________________ динара са роком важења 30 

(тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, прописно потписану и оверену са 

копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 

овлашћењем за попуну менице насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, 

ул. Саве Шумановића 1, Београд 
 

 

 ПРИЈЕМ ДОБАРА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 6. 
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Квантитативни и квалитативни пријем добара која су предмет уговора се врши на лицу места 

приликом предаје. Продавац се обавезује да роба коју испоручи Купцу буде уговореног квалитета 

и у траженим количинама, а у случају да не поступи тако, Купац (лице које врши радње у вези са 

праћењем извршења уговора о јавним набавкама) сачињава рекламациони записник, у коме наводи 

у чему испорука није у складу са уговореним и исти доставља Продавцу. 

Након пријема рекламационог записника, Продавац је у обавези да робу врати о свом трошку и 

замени је са уговореном робом у року од 3 дана од дана пријема рекламационог записника. 

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог Уговора и право на 

накнаду настале штете. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и након пријема робе. 

 

  ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

 

Члан 7. 
 

 Купац се обавезује да изврши исплату накнаде за испоручена добра која су предмет овог 

Уговора у року од 45 дана од дана примљене фактуре. 

 

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до 31.12.2016. године. 

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 10 дана, у случају несавешног пословања од стране Извршиоца. 

 

 

Члан 9. 
 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 10. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
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НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
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Образац 10. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број 

_______ од ___________ 2016  године, у поступку јавне набавке мале вредности: „Набавка 

потрошног материјала за мајсторе“ редни број јавне набавке 03/16-Д, сносио следеће трошкове: 

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ 

структура трошкова) 

1. ___________________________________________ (навешти врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

2. ___________________________________________ (навешти врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

3. ___________________________________________ (навешти врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

4. ___________________________________________ (навешти врсту трошка) у износу од 

________________ динара. 

 

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара. 

НАПОМЕНА: 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

 

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 4, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

М.П. 
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Образац 11. 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
 У складу са чланом 26. став 2. Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, понуђач даје следећу  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 
 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  изјављује да понуду број 

___________ од _______________ 2016 године, припремљену на основу позива за достављање 

понуде за учешће у поступку јавне набавке мале вредност: „Набавка потрошног материјала за 

мајсторе“, редни број јавне набавке 03/16-Д, подноси независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

Датум 
 

_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

__________________________ 
 

 

 

 

М.П. 
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Образац 12. 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/16-Д 

„Набавка потрошног материјала за мајсторе“ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, уколико моја понуда 

буде оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке мале вредности бр. 03/16-Д „набавка 

потрошног материјала за мајсторе“ након што се стекну услови за закључење уговора у року од 7 

дана (или у тренутку закључења уговора), доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко 

меницу за добро извршење посла и менично овлашћење, безусловна и платива на први позив, у 

висини о д  10%  од вредности понуде (односно уговора), што номинално износи 

________________ динара са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно 

извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице 

насловљеним на Предшколска установа «Чика Јова Змај» Београд, ул. Саве Шумановића 1, 

Београд, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза.  

 

 

 

Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

М.П. 

 

 


