
Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 
Конкурсна документација за ЈНМВ 5/2016 -добро-  

-Електроматеријал- 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.5/2016   1/ 46 

  

  

 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Јавно предузеће "Водовод и канализација" 
 ул. Г. Јакшића 9 
15300 Лозница 

 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
-добро- 

 
 

-ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ- 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мај, 2016. године 
 
 
 



Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 
Конкурсна документација за ЈНМВ 5/2016 -добро-  

-Електроматеријал- 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.5/2016   2/ 46 

  

  

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Назив наручиоца 
Јавно предузеће "Водовод и канализација", 
Лозница 

Адреса наручиоца 
Георгија Јакшића бр. 9 
15300 Лозница 

Овлашћено лице в.д. директора Драгослав Добрић 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

в.д. директора Драгослав Добрић 

Лице за контакт Јелена Аврамовић 

Тел./факс 015/7882-430 

Е-mail javne.nabavke@vikloznica.rs 

Порески идентификациони 
број (ПИБ) 

101188448 

Матични број понуђача 07168861 

Шифра делатности 3600 

Назив банке Banca Intesa 

Број рачуна 160-7130-26 

     
 
 
 
 
 
                 Место и датум,                                                  Наручилац, 
 
Лозница, 12.05.2016. год.                                      _______________________ 
                                                                                                (потпис и печат овлашћеног лица)
    
  



Јавно предузеће "Водовод и канализација", Лозница 
Конкурсна документација за ЈНМВ 5/2016 -добро-  

-Електроматеријал- 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.5/2016   3/ 46 

  

  

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке бр. Д-5/2016-1 од 28.03.2016. године и 
Решење о образовању комисије за јавну набавку бр. Д-5/2016-2 од 28.03.2016. 
године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности -добро-  

-Електроматеријал- 
ЈН бр. 5/2016  

 
 
 Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста,техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења 
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 
сл. 

 
5 

 
 

IV 

 
Техничка документација и планови  

 
12 
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Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

13 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 19 

VII Образац понуде 28 

VIII Oбразац структуре цена са упутством како да се 
попуни 

32 

IX Модел уговора 42 

X Образац трошкова припреме понуде 45 

XI Образац изјаве о независној понуди 46 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавно предузеће "Водовод и канализација" 
Адреса: ул. Г.Јакшића бр.9, 15300 Лозница 
Интернет страница: www.vikloznica.rs  
 

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

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 5/2016 je добра-Електроматеријал 
 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Јелена Аврамовић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@vikloznica.rs и тел./факс: 
015/7882-430.  
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 5/2016 је -добро- Одржава-Електроматеријал  
Ознака из ОРН: 31000000 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Pozicija O  p  i  s Količina 

(kom-m) 

1 Nožasti osigurač NV3  400 A kom. 1 

2 Nožasti osigurač NV2  250 A kom. 1 

3 Nožasti osigurač NV2  200 A kom. 1 

4 Nožasti osigurač NV2  160 A kom. 1 

5 Nožasti osigurač NV0  125 A kom. 1 

6 Nožasti osigurač NV0  100A kom. 1 

7 Nožasti osigurač NV0  80A kom. 1 

8 Nožasti osigurač NV0  63A kom. 1 

9 Nožasti osigurač NV0  50A kom. 1 

10 Nožasti osigurač NV00 160 A kom. 1 

11 Nožasti osigurač NV00 125 A kom. 1 

12 Nožasti osigurač NV00  100 A kom. 1 

13 Nožasti osigurač NV00  80 A kom. 1 

14 Nožasti osigurač NV00  63 A kom. 1 

15 Nožasti osigurač NV00  50 A kom. 1 

16 Nožasti osigurač NV00  36 A kom. 1 

17 Nožasti osigurač NV00  25 A kom. 1 

18 Nožasti osigurač NV00  16 A kom. 1 

19 Podnožje za nožasti osigurača PK/I  2 kom. 1 

20 Podnožje za nožasti osigurača PK/I  0 kom. 1 

21 Podnožje za nožasti osigurača PK/I 00 kom. 1 

22 Automatski osigurač MC 100 C  50 A , tropolni kom. 1 

23 Automatski osigurač C 100 C 50 A kom. 1 

24 Automatski osigurač  MC 32 B – 32 A kom. 1 

25 Automatski osigurač  MC 32 B – 25 A kom. 1 

26 Automatski osigurač  MC 32 C – 16 A kom. 1 

27 Automatski osigurač  MC 32 B – 16 A kom. 1 

28 Automatski osigurač  MC 32 B –  10A kom. 1 

29 Automatski osigurač  MC 32 B –  6 A kom. 1 

30 Bakarni „češalj“ za automatske osigurače 1,5 mm M - T kom. 1 

31 Bakarni „češalj“ za automatske osigurače 1,5 mm, trofazni kom. 1 

32 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  6 A kom. 1 

33 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  10 A kom. 1 

34 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  16 A kom. 1 

35 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  20 A kom. 1 

36 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  25 A kom. 1 

37 Topljivi umetak osigurača (patron)  DIII  35 A kom. 1 

38 Topljivi umetak osigurača (patron)  DIII  50 A kom. 1 

39 Topljivi umetak osigurača (patron)  DIII  63 A kom. 1 

40 Kapa K - II 25 A kom. 1 

41 Kapa K - III 63 A kom. 1 

42 Kalibrisani prsten 10 A kom. 1 

43 Kalibrisani prsten 16 A kom. 1 

44 Kalibrisani prsten 20 A kom. 1 

45 Kalibrisani prsten 25 A kom. 1 
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46 Kalibrisani prsten 35 A kom. 1 

47 Kalibrisani prsten 63 A kom. 1 

48 Postolje osigurača EZ 63 A kom. 1 

49 Postolje osigurača EZ 25 A kom. 1 

50 Osigurači za javnu rasvetu FRA 16 A kom. 1 

51 Osigurač cevasti (stakleni) 2 A; 230 Vac kom. 1 

52 Osigurač cevasti (stakleni) 6 A; 230 Vac kom. 1 

53 Osigurač cevasti (stakleni) 10 A; 230 Vac kom. 1 

54 VN osigurač 12 KV, 31,5 A; 50 KA kom. 1 

55 VN osigurač 12 KV, 50 A; 63 KA kom. 1 

56 Sijalica bistra 220 V, E27, 75 W kom. 1 

57 Sijalica bistra 220 V, E27, 100 W kom. 1 

58 Sijalica bistra 24 V=, E27, 75 W kom. 1 

59 Grlo porcelansko E 27 (viseće) kom. 1 

60 Grlo porcelansko E 27 (za opal kugle-brodske lampe) kom. 1 

61 Brodske svetiljke 100 W kom. 1 

62 Živina sijalica 400 W kom. 1 

63 Prigušnica 400 W kom. 1 

64 Grlo E40 kom. 1 

65 Živina sijalica  125 W kom. 1 

66 Prigušnica 125 W kom. 1 

67 Fluo cev 60 W ( 1600 mm ) kom. 1 

68 Prigušnica 60 W kom. 1 

69 Starter 60 W kom. 1 

70 Fluo cev 40 W ( 1200 mm ) kom. 1 

71 Prigušnica 40 W kom. 1 

72 Starter 40 W kom. 1 

73 Fluo cev 20 W ( 600 mm ) kom. 1 

74 Prigušnica 20 W kom. 1 

75 Starter 20 W kom. 1 

76 Elektronska prigušnica 40 W (za dve cevi) kom. 1 

77 Grlo fluo cevi za starter  kom. 1 

78 Grlo fluo cevi bez startera kom. 1 

79 Halogena sijalica za reflektor 118 mm, 300 W kom. 1 

80 Halogena sijalica za reflektor 118 mm, 500 W kom. 1 

81 Metal halogene sijalice 250 W, 230 V kom. 1 

82 Metal halogene sijalice 400 W, 230 V kom. 1 

83 Natrijumova sijalica 250 W, 220 V kom. 1 

84 Fluo svetiljka 3 x (36 - 40) W kom. 1 

85 Fluo svetiljka 2 x (36 - 40) W kom. 1 

86 Svetiljka za spoljnu (uličnu) rasvetu (Na ili Hg) 250 W, f60 kom. 1 

87 Reflektor sa senzorom 150 W (senzor pokreta+foto relej) kom. 1 

88 Led reflektor sa senzorom 30 W (senzor pokreta+foto relej) kom. 1 

89 Led sijalica za reflektor 20W kom. 1 

90 Led sijalica za reflektor 30W kom. 1 

91 Priključna ploča za stub javne rasvete RP4X (max.96x118mm) kom. 1 
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92 Foto rele sa senzorom sa podešavanjem osetljivosti kom. 1 

93 Strujna zaštitna sklopka  FID 40 / 0.5  A kom. 1 

94 Strujna zaštitna sklopka  FID 63 / 0.5  A kom. 1 

95 Strujna zaštitna sklopka  FID 25 / 0.5  A jednopolna kom. 1 

96 Utičnica monofazna OG kom. 1 

97 Utičnica monofazna za u zid - dupla kom. 1 

98 Utičnica trofazna OG  kom. 1 

99 Utičnica trofazna za u zid kom. 1 

100 Utikač monofazni - gumirani kom. 1 

101 Utikač trofazni kom. 1 

102 Prekidač OG obični kom. 1 

103 Prekidač obični za u zid kom. 1 

104 Prekidač serijski OG kom. 1 

105 Prekidač serijski za u zid kom. 1 

106 Telefonska utičnica za u zid kom. 1 

107 Telefonska utičnica za na zid - OG kom. 1 

108 Utičnica UKO-UTO, 16 A, petopolna kom. 1 

109 Utikač UKO-UTO, 16 A, petopolna kom. 1 

110 Sklopka CM 12 – 22, 220 V  kom. 1 

111 Sklopka CM 16 – 22, 220 V  kom. 1 

112 Sklopka CM 22 – 22, 220 V  kom. 1 

113 Sklopka CM 45 – 22, 220 V  kom. 1 

114 Sklopka CM 63 – 22, 220 V  kom. 1 

115 Sklopka (motorni kontaktor) LSD6; 55kW;115A; 230V; sa blokom 
bočnih pomoćnih kontakata NO2, NC2; (SCHRACK) 

kom. 1 

116 Sklopka (motorni kontaktor) LSD6; 55kW;115A; 230V; sa blokom 
bočnih pomoćnih kontakata NO2, NC2; (SCHRACK) 

kom. 1 

117 Sklopka (motorni kontaktor) LSD2; 18,5kW;35A; 230V; sa blokom 
bočnih pomoćnih kontakata  NO2,NC2; (SCHRACK) 

kom. 1 

118 Pomoćna sklopka (kontaktor) LSHD 6A; AC 230 V; sa blokom bočnih 
pomoćnih kontakata NO2, NC2 (SCHRACK) 

kom. 1 

119 Bimetalni zaštitni releji LST 2, 28 - 40 A (18,5 KW) kom. 1 

120 Bimetalni zaštitni releji LST 3, 57 - 75 A (37 KW) kom. 1 

121 Bimetal TRB 12 / 3,2 – 5 A  kom. 1 

122 Bimetal TRB 12 / 4,0 – 6,3 A  kom. 1 

123 Bimetal JRS 2 – 63 /  5 – 8 A  kom. 1 

124 Bimetal JRS 2 – 63 /  6,3 – 10 A  kom. 1 

125 Bimetal JRS 2 – 63 /  8 – 12,5 A  kom. 1 

126 Bimetal JRS 2 – 63 /  10 - 16 A  kom. 1 

127 Bimetal JRS 2 – 63 /  12,5 – 20 A  kom. 1 

128 Bimetal JRS 2 – 63 /  16 – 25 A  kom. 1 

129 Bimetal JRS 2 – 63 /  20 – 32 A  kom. 1 

130 Bimetal JRS 2 – 63 /  25 – 40 A  kom. 1 

131 Bimetal JRS 2 – 63 /  32 – 45 A  kom. 1 

132 Bimetal JRS 2 – 63 /  40 – 57 A  kom. 1 

133 Bimetal JRS 2 – 63 /  50 – 63 A  kom. 1 

134 Bimetal JRS 2 – 80/  50 – 80 A  kom. 1 

135 Grebenasta sklopka  GS – 63 – 10U  R310 kom. 1 

136 Grebenasta sklopka GS 10 – 53U  R010, (1,0,2) kom. 1 
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137 Grebenasta sklopka GS 10 –  91U  R010, (0-1) kom. 1 

138 Rele nestanka, redosleda i asimetrije faza sa automatskim resetom kom. 1 

139 Vremenski rele 30 sec. , sa kašnjenjem uključenja kom. 1 

140 Vremenski rele 5 min. , sa kašnjenjem uključenja kom. 1 

141 Vremenski rele LSZD , sa kašnjenjem uključenja kom. 1 

142 Nivo sklopka kom. 1 

143 Elektromagnetni ventil 1/2" (normalno zatvoren NC; voda) kom. 1 

144 Presostat KPI 35 (Danfoss) kom. 1 

145 Presostat KPI 36 (Danfoss) kom. 1 

146 Rele kontrole protoka FQS - U 30G +1"+2"+3" kom. 1 

147 Stabilizator napona 500VA,ulazni napon 140-260Vac,izlazni 220V kom. 1 

148 Provodnik P/F  1,5 mm2 ,  plava m. 1 

149 Provodnik P/F  1,5 mm2 ,  crna m. 1 

150 Provodnik P/F  2,5 mm2 , žutozelena m. 1 

151 Provodnik P/F  2,5 mm2 , plava m. 1 

152 Provodnik P/F  2,5 mm2  crni m. 1 

153 Provodnik P/F  1,5 mm2  silikonski m. 1 

154 Provodnik P/F  2,5 mm2  silikonski m. 1 

155 Provodnik P/F  10 mm2  žutozelena m. 1 

156 Provodnik P/F  10 mm2  crna (braon) m. 1 

157 Provodnik P/F  10 mm2  plava m. 1 

158 Provodnik P/F  16 mm2  žutozelena m. 1 

159 Provodnik P/F  16 mm2  crna (braon) m. 1 

160 Provodnik P/F  16 mm2  plava m. 1 

161 Kabal PGP 5 x 2,5  mm2 m. 1 

162 Kabal PGP 3 x 2,5 mm2 m. 1 

163 Kabal PGP 3 x 1,5 mm2  m. 1 

164 Kabal  PP00  4 x 4 mm2 m. 1 

165 Kabal  PP00  4 x 6 mm2 m. 1 

166 Kabal  PP00  4 x 10 mm2 m. 1 

167 Kabal  PP00  4 x 16 mm2 m. 1 

168 Kabal  PP00  4 x 35 mm2 m. 1 

169 Kabal  PP00  4 x 50 mm2 m. 1 

170 Kabal filnožilni PP/F 3 x 2,5 mm2 m. 1 

171 Papučice neizolovana bakarna za presovanje Cu 10/8 kom. 1 

172 Papučica Cu 16/8 kom. 1 

173 Papučica Cu 16/10 kom. 1 

174 Papučica Cu 25/8 kom. 1 

175 Papučica Cu 25/10 kom. 1 

176 Papučica Cu-Al 50/10 kom. 1 

177 Papučica Cu-Al 25/10 kom. 1 

178 Hilzn Cu 10 mm2 kom. 1 

179 Hilzn Cu 25 mm2 kom. 1 

180 Hilzn Cu 50 mm2 kom. 1 

181 Termoskupljajuća spojnica  (bužiri) 1,5 - 10 kom. 1 

182 Termoskupljajuća spojnica 6 - 25 kom. 1 
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183 Termoskupljajuća spojnica 16 - 50 kom. 1 

184 Igličaste papučice 2 mm2 1,5 mm2, izolovana kom. 1 

185 Igličaste papučice 4 mm2, viljuškasta, izolovana 1,5 mm2,  kom. 1 

186 Igličaste papučice 6 mm2 kom. 1 

187 Auto papučice - muške kom. 1 

188 Auto papučice - ženske kom. 1 

189 Grejači za TA peći spiralni 1000 W f 60 L=295 mm kom. 1 

190 Grejači za TA peći spiralni 1333 W f 60 L=295 mm kom. 1 

191 Grejači za TA peći spiralni 1500 W f 60 L=295 mm kom. 1 

192 Grejači za TA peći  cevasti 1125 W L=530 mm kom. 1 

193 Grejači za TA peći  cevasti 1500 W L=790 mm kom. 1 

194 Grejači za TA peći  cevasti 2000 W L=900 mm kom. 1 

195 Grejači za TA peći  cevasti 1166 W L=720 mm kom. 1 

196 Grejači za TA peći  cevasti 1333 W L=920 mm kom. 1 

197 Grejači za TA peći  cevasti 1500 W L=920 mm kom. 1 

198 Grejači za TA peći  cevasti 2000 W L=1120 mm kom. 1 

199 Grejači za TA peći pločasti 1500 W 300x210x50 mm kom. 1 

200 Grejači za TA peći pločasti 1750 W 300x210x50 mm kom. 1 

201 Grejači za TA peći pločasti 2250 W 300x210x50 mm kom. 1 

202 Grejači za TA peći pločasti 2500 W 300x210x50 mm kom. 1 

203 Infra crvena grejalica (kupatilska) 2000 W kom. 1 

204 Ventilator za TA peći levi kom. 1 

205 Ventilator za TA peći desni kom. 1 

206 Sobni termostat za TA peći kom. 1 

207 Kabal  PP/L 2 x 0,75 mm2 (za sobne termostate) m 1 

208 Termostat monofazni regulacioni za TA peć kom. 1 

209 Termostat trofazni regulacioni za TA peć kom. 1 

210 Termostat monofazni zaštitni za TA peć kom. 1 

211 Termostat trofazni zaštitni za TA peć kom. 1 

212 Termostat (kontakt NC) 0 - 60 0C kom. 1 

213 Termostat (kontakt NO) 0 - 60 0C kom. 1 

214 Ringla za el.šporet-rešo fi 95, 1000 W kom. 1 

215 Ringla za el.šporet-rešo fi 145, 1500 W kom. 1 

216 Ringla za el.šporet-rešo fi 180, 2000 W kom. 1 

217 Prekidač za el. šporet-rešo kom. 1 

218 Klem lajsne kom. 1 

219 Redne stezaljke 1,5-6mm2 kom. 1 

220 Škaro kleme 4-16mm2 kom. 1 

221 Čokoladne kleme (luster) kom. 1 

222 Obujmica nizajuća 11 - 18  kom. 1 

223 Obujmica nizajuća OBO  18 - 30 kom. 1 

224 PVC crevo f 11 m.  1 

225 PVC crevo f 14 m.  1 

226 PVC crevo f 16 m.  1 

227 PVC crevo f 18 m.  1 

228 PVC crevo f 25 m.  1 
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229 PVC crevo f 32 m.  1 

230 SAPA crevo Ø 26, plastificirano  m. 1 

231 Tipl sa holšrafom  Ø12 kom. 1 

232 Tipl sa holšrafom  Ø10   kom. 1 

233 Tipl sa holšrafom  Ø8 kom. 1 

234 Tipl sa holšrafom  Ø6 kom. 1 

235 Šina  DIN 35 mm , 1 m kom. 1 

236 Kablovske kanalice (razne) kom. 1 

237 Razvodna kutija  OG – 6 uvodnika 80 x 80 x 40 kom. 1 

238 Razvodna kutija  OG – 6 uvodnika 100 x 100 x 50 kom. 1 

239 Razvodna kutija  OG – 6 uvodnika 150 x 110 x 70 kom. 1 

240 Kablovske vezice 100 x 2,5 mm kom. 1 

241 Kablovske vezice  200 x 3,5  mm  kom. 1 

242 Kablovske vezice  300 x 3,5  mm  kom. 1 

243 Perforirana traka  20 x 2000 mm kom. 1 

244 Izolir traka  kom. 1 

245 Samovulkanizirajuća izolir traka  kom. 1 

246 Bateriska lampa (sa led diodnim svetlom i ispravlačem) kom. 1 

247 Baterije za ispitivače 1,2 V; R20 kom. 1 

248 Batrija 9 V kom. 1 

249 Batrija R3 1,5 V kom. 1 

250 Batrija R6 1,5 V kom. 1 

251 Pertinaks 5 mm  (» 1040 x 2040 mm) tabla 1 

252 Pertinaks 1 mm  (» 1040 x 2040 mm) tabla 1 

253 Plovne kruške sa tegom (detektor nivoa za otpadne vode) i 10 m 
kabla tipa NWH-110-1 (ili odgovarajuće) 

kom. 1 

254 Luster kleme 2,5 - 4 mm kom. 1 

255 Prenaponska zaštita kom. 1 

256 Gromobran sa ranim startovanjem kom. 1 

257 Pocinkovana traka Fe/Zn 25 x 4 mm kg. 1 

258 Ukrsni komad 60 x 60 kom. 1 

259 Potpora za traku 100 mm T nosač kom. 1 

260 Merni orman MO 1 poliesterski IP 54, za montažu na zid - kosi krov kom. 1 

261 Merni orman za ugradnju poluindirektne merne grupe, poliesterski IP 
54, za montažu na zid - kosi krov 

kom. 1 

262 Razvodni orman 800 x 1000 x 300 mm, poliesterski - kosi krov kom. 1 

263 Instalaciona kutija za duplu utičnicu za rigips kom. 1 

264 Trafo 230/24 V, 300 VA u kućištu sa utičnicom 24 V i napojnim kablom 
5 m 

kom. 1 

265 Osigurači   Schrack BM618306-C6A kom. 1 

266 Osigurači   Schrack  IS506143-50A kom. 1 

267  Osigurači   Schrack DO2 gG-20A kom. 1 

268 Osigurači   Schrack  BM617106-C6A kom. 1 

269 Osigurači   Schrack  BM617104-C4A  kom. 1 

270 Osigurači   Schrack  IS506143gG-40A   kom. 1 

271 Osigurači   Schrack  BM617110-C10A kom. 1 

272 Osigurači   Schrack  IS506143gG-25A kom. 1 

273 Osigurači   Schrack  BM617106-C16A kom. 1 
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274 Osigurači   Schrack  BM617116-C16A kom. 1 

275 Osigurači   Schrack  ISP00050-50A kom. 1 

276 Osigurači   Schrack  ISP00080-80A kom. 1 

277 Osigurači   Schrack  ISP00040-40A kom. 1 

278 Osigurači   Schrack  ISP00032-32A kom. 1 

279 Osigurači   Schrack  ISP00010-10A kom. 1 

280 Osigurači   Schrack   ISP00063-63A kom. 1 

281 Stakleni cevasti 2A  Osigurači   Schrack kom. 1 

282 Cilindrični osigurači 14X51gG32A Schrack ISZ14032 kom. 1 

283 Rele asimetrije faza Schrack UR5P3011 kom. 1 

284 Odvodnik atmosferskih i mrežnih prenapona Schrack IS211241 
TNS275/12,5 

kom. 1 

285 Anti-kondez grejač  IUK08344 sa priključnim klemama kom. 1 

286 Termostat   0-60°C jedan mirni kontakt, crveni,  Schrack IUK08565  kom. 1 

287 Termostat za ventilator, jedan radni kontakt,  Schrack IUK08566 kom. 1 

288 Ventilator ormana  IUKNF3523A kom. 1 

289 Rele Schrack  PT570730, 4 preklopna kontakta, 6 A, 230Vac kom. 1 

290 Rele Schrack   PT570024, 4 preklopna kontakta, 6 A, 24Vdc kom. 1 

291 Rele Schrack   PT270730, 2 preklopna kontakta, 12 A, 230Vac kom. 1 

292 Rele Schrack  PT270524, 4 preklopna kontakta, 12 A, 24Vac kom. 1 

293 Olovni stacionarni akumulator  UL12-12 kom. 1 

294 Nivo sklopka  Nivelco  KRK-512-5 kom. 1 

295 PTC rele temperat. zaštita namotaja motora UR5R1021, rele za 
nadzor termistora 

kom. 1 

296 Foto rele Schrack  BZT27711, analogni luksomat (forel) 1 kanal sa 
svetlosnim senzorom 

kom. 1 

297 Prekidač Schrack  MC163035, tropolna sa mogućnošću daljinskog 
isključenja, 63A, 3P/20A/7,5KW 

kom. 1 

298 Prekidač Schrack   IN8E2332, LTS 20 EHN4 A3 kom. 1 

299 Prekidač Schrack   IN006121, M10H E U1, 1P/20A, (1-0-2) kom. 1 

300 Prekidač Schrack  MM21590, f29,7x10, crni kom. 1 

301 Prekidač Schrack   MM21594, f29,7x10, crveni kom. 1 

302 Prekidač Schrack  MSN12260RD kom. 1 

303 Prekidač Schrack  MC110035 kom. 1 

304 Prekidač Schrack   IN005120, 1P/20A, M10H E A1 (0-1) kom. 1 

305 Prekidač Schrack   MC180131, 80A/25kA; 6-10xIn; 0,8-1xIn kom. 1 

306 Sklopka  Schrack  LSD23233, 15kW, 32A, 230Vac, 50/60Hz kom. 1 

307 Sklopka  Schrack   LSD24033, 18,5kW, 40A, 230Vac, 50/60Hz kom. 1 

308 Sklopka  Schrack   LSD36533, 30kW, 65A, 230Vac, 50/60Hz kom. 1 

309 Sklopka  Schrack   LSD02533, 11kW, 25A, 230Vac, 50/60Hz kom. 1 

310 Sklopka  Schrack   LSD00933, 4kW, 9A, 230Vac, 50/60Hz kom. 1 

311 Sklopka  Schrack   LSD38033, 37kW, 80A, 230Vac, 50/60Hz kom. 1 

312 Tropolno rastavno podnožje NV00 SCHRACK SI332000 za cilindrične 
osigurače (14x51 mm) 

kom. 1 

313 Tropolno rastavno podnožje  IS506143 za cilindrične osigurače (14x51 
mm) 

kom. 1 

314 Tropolno rastavno podnožje  SI332170 za cilindrične osigurače (14x51 
mm) 

kom. 1 

315 Podnožje za PT releje-8-polno YPT78702      kom. 1 

316 FID-sklopka Schrack BO667516, 16A, 1+N 6kA kom. 1 

317 FID-sklopka Schrack  BO667816, 3+N, 6kA kom. 1 

318 Pomoćni kontakti Schrack LSZ0D711, 1 radni+1mirni kom. 1 

319 Signalna LED svetiljka Schrack BZ501215ME, f22 kom. 1 
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320 Signalna LED svetiljka Schrack  BZ501218ME, f22 kom. 1 

    

 
 

НАПОМЕНА:

назив произвођача и земљу порекла

назив и тип производ

каталошки и серијски број (ако постоји)

и датум производње (ако постоји)

герантни лист и период гаранције за испоручене производе.

Опрема мора бити наведених произвођача ''или одговарајућа'', која одговара по техничким карактеристикама и 

димензијама ради уклапања у постојеће разводне ормане.

Најповољнија понуда ће бити она која буде имала најнижу вредност збира јединичних цена наведених производа.

Дати су јединични комади за које треба понудити цене. Наручилац ће вршити поруџбине сукцесивно на основу

закљученог уговора, а према потребама, тако да се не обавезује да сву робу из спецификације поручи у

периоду важења уговора, стим да може и одступити од спецификације, у зависности од потреба Наручиоца, уз

ограничење да укупна вредност без порезе на додатну вредност не може бити већа од износа процењене

вредности јавне набавке утврђене одлуком о покретању поступка на који износ ће се уговор и закључити.

Реализација набавке ће се вршити сукцесиво на основу поруџбеница Наручиоца којима ће бити исказане стварне

потребе. Изабрани понуђач је дужан да испоручи нова, некоришћена добра прописаног квалитета уз обавезну

доставу атеста уз производ. Уколико се контролом квалитета или у току експлоатације утврди одступање од

декларисаног квалитета, изабрани Понуђач је обавезан да без накнаде отклони све недостатке или испоручи

добра прописаног квалитета. Из тог разлога испоручена добра треба да пропрати произвођачка деклерација

која садржи:

 
 
 
 
 

 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

Нема  
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА 
 

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

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

2) Да 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. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона) – за ову јавну набавку се не издаје посебна дозвола; 

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

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона у конкретној предметној 
набавци, и услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона у конкретној предметној набавци, а додатни услов 
испуњавају заједно, а услов из члана 75.став 1.тачка 5) Закона, 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) (уколико је потребна) Закона, коју 
доставља у виду неоверене копије.  
 
 Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није 
уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је 
дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат 
је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 
 
 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 

од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. 
 Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 
краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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Напомена:  
Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. Закона (образац 3) 
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 
испуњеност обавезних и додатних услова који се доказују на следећи начин: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда): 
 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју 
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Bеограду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници 
и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

 
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - за ову јавну набавку се не издаје 

посебна дозвола; 
 

 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
 Понуђач  _____________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2016-добра- 
Електроматеријал, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл.75ст1.тач.2) Закона); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) (чл.75.ст.1.тач.4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке - за ову јавну набавку се не издаје посебна 
дозвола; (чл.75.ст.1.тач.5) Закона); 

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

 

 
 
Место:_____________                                                                 Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, 
на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава услове из 

чл.75.став 1.тачка 1)до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавај заједно.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 Подизвођач ____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности бр. 5/2016 -добра- 
-Електроматеријал, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2) Закона); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији) (чл.75.ст.1.тач.4) 
Закона); 

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

 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА BУДЕ САСТАВЉЕНА 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И НАЧИН 
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
 Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод и канализација" ул. Г.Јакшића 
бр.9, 15300 Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра-
Електроматеријал, ЈНМВ бр. 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Рок за подношење понуда је 11 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.05.2016.год. 
до 12:30 часова.  
 Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена понуђачу неотворена 
након завршетка јавног отварања осталих благовремено поднетих понуда. 
   Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

 Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са 
подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и 
печатом оверен образац; 

  Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико 
се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој 
понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац; 

 Образац трошкова припреме понуде; 

 Образац изјаве о независној понуди; 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке-чл.75. и 76. ЗЈН 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке-чл.75. ЗЈН-уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Техничке спецификације  
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 Образац структуре цена-попуњен, потписан и печатом оверен; 

 Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену; 

 Образац структуре цена са упитством како да се попуни- попуњену, 
потписану и печатом оверену; 

 Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен 
на означеним местима, потписан и печатом оверен. 

 Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде  -  попуњен, потписана и печатом 
оверен 

 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  
ЈП "Водовод и канализација", ул.Г.Јакшића 9, 15300 Лозница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку -добра-Електроматеријал-ЈНМВ бр. 5/2016 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку–добра-Електроматеријал-ЈНМВ бр. 5/2016 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку–добра-Електроматеријал-ЈНМВ бр. 5/2016   
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку–добра-Електроматеријал-ЈНМВ 
бр. 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 
 У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем. 
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен 
и у уговору о јавној набавци.  
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V 
одељак 3.). 
 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 Понуду може поднети група понуђача. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,  
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 Рок плаћања је 45 дана од дана пријама добра, на основу документа који 
испоставља понуђач (рачун), а којим је потврђена испорука добара (отпремница). 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гаранција за добра не може бити краћа од ___ месеци од дана испоруке 
добара. 
8.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
 Понуђач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, сукцесивно 
испоручивати добра (зависно од потребе Наручиоца) у року од ____ дана од дана 
пријама Захтева за испоруку. 
 Место испоруке  – f-co магацин купца-наручиоца: ЈП ''Водовод и канализација'', 
ул.1. маја бб, Лозница 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
8.5. Количина 
 Количине у конкурсној документацији су дате као јединични комади за које 
треба понудити цене, а обрачун ће се вршити према стварно испорученим количинама. 
Понуђач нема право да захтева од наручиоца да своју потребу наведену у "Обрасцу 
понуде" реализује до максималног износа. Од техничке спецификације дате у понуди 
може се одступити уколико постоји потреба Купца због процеса рада а укупно 
уговорена вредност при томе остаје непромењена, тј.износи колико је процењена 
вредност предметне набавке у Плану набавки предузећа. 
8.6. Други захтеви  
 Нема. 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА BУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
 Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 Цена је фиксна и може се мењати само из објективних разлога, тј. ако је то 
посебним прописом од стране државе дозвољено, или услед промене на више услед 
промена цена на тржишту и трошкова живота, наглог скока девизног курса ЕУР и сл., 
уз писмену сагласност наручиоца, а Продавац има обавезу да пораст цена докаже 
адекватним доказом, у супротном примениће се цена из дате понуде. 
 Уколико се покаже основаним пораст цена он може износити највише до 
процента износа званичне инфлације на укупно уговорену вредност из понуде и овог 
уговора.                 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
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10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОBЕЗBЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОBАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
/ 
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца ЈП "Водовод и канализација", ул. Г.Јакшића бр.9, 15300 Лозница, 
електронске поште на e-mail: javne.nabavke@vikloznica.rs или факсом на број 
015/7882-430 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНМВ бр. 5/2016”. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 
 
13. ДОДАТНА ОBЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
     Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
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позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
          Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
           У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
14. KOРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“. 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
          Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача који понуди краћи рок испоруке. 
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОBАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.  (Образац изјаве из поглавља V, 
одељак 3). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: javne.nabavke@vikloznica.rs, факсом на број 015/7882-430 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; наручилац ЈП ''Водовод и канализација'' Лозница; јавна 

набавка ЈНМВ-5/2016;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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20. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
 
 Отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2016. године у 13:00 часова, 
у просторијама ЈП ''Водовод и канализација'' у ул. Г.Јакшића бр.9  у Лозници. 
 Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да 
поднесе пуномоћје за учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, 
број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено. 
 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149. Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII ОBРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку      
добро-Електроматеријал, ЈНМВ број 5/2016 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИB): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Bрој рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
B) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАBАВКЕ: Добро-Електроматеријал 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке 
 

 

 
Гарантни период 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
R.br. O  p  i  s Količ.(kom-m) Jed. cena sa 

svim 
troškovima 
(bez PDV) 

Ukupna cena 
sa svim 
troškovima 
(bez PDV) 

Ukupna cena 
sa svim 
troškovima 
(sa PDV) 

1 2 3 4 5 6 

1 Nožasti osigurač NV3  400 A kom. 1    

2 Nožasti osigurač NV2  250 A kom. 1    

3 Nožasti osigurač NV2  200 A kom. 1    

4 Nožasti osigurač NV2  160 A kom. 1    

5 Nožasti osigurač NV0  125 A kom. 1    

6 Nožasti osigurač NV0  100A kom. 1    

7 Nožasti osigurač NV0  80A kom. 1    

8 Nožasti osigurač NV0  63A kom. 1    

9 Nožasti osigurač NV0  50A kom. 1    

10 Nožasti osigurač NV00 160 A kom. 1    

11 Nožasti osigurač NV00 125 A kom. 1    

12 Nožasti osigurač NV00  100 A kom. 1    

13 Nožasti osigurač NV00  80 A kom. 1    

14 Nožasti osigurač NV00  63 A kom. 1    

15 Nožasti osigurač NV00  50 A kom. 1    

16 Nožasti osigurač NV00  36 A kom. 1    

17 Nožasti osigurač NV00  25 A kom. 1    

18 Nožasti osigurač NV00  16 A kom. 1    

19 Podnožje za nožasti osigurača PK/I  2 kom. 1    

20 Podnožje za nožasti osigurača PK/I  0 kom. 1    

21 Podnožje za nožasti osigurača PK/I 00 kom. 1    

22 Automatski osigurač MC 100 C  50 A, 
tropolni 

kom. 1    

23 Automatski osigurač C 100 C 50 A kom. 1    

24 Automatski osigurač  MC 32 B – 32 A kom. 1    

25 Automatski osigurač  MC 32 B – 25 A kom. 1    

26 Automatski osigurač  MC 32 C – 16 A kom. 1    

27 Automatski osigurač  MC 32 B – 16 A kom. 1    

28 Automatski osigurač  MC 32 B –  10A kom. 1    

29 Automatski osigurač  MC 32 B –  6 A kom. 1    

30 Bakarni „češalj“ za automatske osigurače 1,5 
mm M - T 

kom. 1    

31 Bakarni „češalj“ za automatske osigurače 1,5 
mm, trofazni 

kom. 1    

32 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  6 A kom. 1    

33 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  10 A kom. 1    

34 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  16 A kom. 1    

35 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  20 A kom. 1    

36 Topljivi umetak osigurača (patron)  DII  25 A kom. 1    

37 Topljivi umetak osigurača (patron)  DIII  35 A kom. 1    

38 Topljivi umetak osigurača (patron)  DIII  50 A kom. 1    

39 Topljivi umetak osigurača (patron)  DIII  63 A kom. 1    
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40 Kapa K - II 25 A kom. 1    

41 Kapa K - III 63 A kom. 1    

42 Kalibrisani prsten 10 A kom. 1    

43 Kalibrisani prsten 16 A kom. 1    

44 Kalibrisani prsten 20 A kom. 1    

45 Kalibrisani prsten 25 A kom. 1    

46 Kalibrisani prsten 35 A kom. 1    

47 Kalibrisani prsten 63 A kom. 1    

48 Postolje osigurača EZ 63 A kom. 1    

49 Postolje osigurača EZ 25 A kom. 1    

50 Osigurači za javnu rasvetu FRA 16 A kom. 1    

51 Osigurač cevasti (stakleni) 2 A; 230 Vac kom. 1    

52 Osigurač cevasti (stakleni) 6 A; 230 Vac kom. 1    

53 Osigurač cevasti (stakleni) 10 A; 230 Vac kom. 1    

54 VN osigurač 12 KV, 31,5 A; 50 KA kom. 1    

55 VN osigurač 12 KV, 50 A; 63 KA kom. 1    

56 Sijalica bistra 220 V, E27, 75 W kom. 1    

57 Sijalica bistra 220 V, E27, 100 W kom. 1    

58 Sijalica bistra 24 V=, E27, 75 W kom. 1    

59 Grlo porcelansko E 27 (viseće) kom. 1    

60 Grlo porcelansko E 27 (za opal kugle-brodske 
lampe) 

kom. 1    

61 Brodske svetiljke 100 W kom. 1    

62 Živina sijalica 400 W kom. 1    

63 Prigušnica 400 W kom. 1    

64 Grlo E40 kom. 1    

65 Živina sijalica  125 W kom. 1    

66 Prigušnica 125 W kom. 1    

67 Fluo cev 60 W ( 1600 mm ) kom. 1    

68 Prigušnica 60 W kom. 1    

69 Starter 60 W kom. 1    

70 Fluo cev 40 W ( 1200 mm ) kom. 1    

71 Prigušnica 40 W kom. 1    

72 Starter 40 W kom. 1    

73 Fluo cev 20 W ( 600 mm ) kom. 1    

74 Prigušnica 20 W kom. 1    

75 Starter 20 W kom. 1    

76 Elektronska prigušnica 40 W (za dve cevi) kom. 1    

77 Grlo fluo cevi za starter  kom. 1    

78 Grlo fluo cevi bez startera kom. 1    

79 Halogena sijalica za reflektor 118 mm, 300 
W 

kom. 1    

80 Halogena sijalica za reflektor 118 mm, 500 
W 

kom. 1    

81 Metal halogene sijalice 250 W, 230 V kom. 1    

82 Metal halogene sijalice 400 W, 230 V kom. 1    

83 Natrijumova sijalica 250 W, 220 V kom. 1    
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84 Fluo svetiljka 3 x (36 - 40) W kom. 1    

85 Fluo svetiljka 2 x (36 - 40) W kom. 1    

86 Svetiljka za spoljnu (uličnu) rasvetu (Na ili 
Hg) 250 W, f60 

kom. 1    

87 Reflektor sa senzorom 150 W (senzor 
pokreta+foto relej) 

kom. 1    

88 Led reflektor sa senzorom 30 W (senzor 
pokreta+foto relej) 

kom. 1    

89 Led sijalica za reflektor 20W kom. 1    

90 Led sijalica za reflektor 30W kom. 1    

91 Priključna ploča za stub javne rasvete RP4X 
(max.96x118mm) 

kom. 1    

92 Foto rele sa senzorom sa podešavanjem 
osetljivosti 

kom. 1    

93 Strujna zaštitna sklopka  FID 40 / 0.5  A kom. 1    

94 Strujna zaštitna sklopka  FID 63 / 0.5  A kom. 1    

95 Strujna zaštitna sklopka  FID 25 / 0.5  A 
jednopolna 

kom. 1    

96 Utičnica monofazna OG kom. 1    

97 Utičnica monofazna za u zid - dupla kom. 1    

98 Utičnica trofazna OG  kom. 1    

99 Utičnica trofazna za u zid kom. 1    

100 Utikač monofazni - gumirani kom. 1    

101 Utikač trofazni kom. 1    

102 Prekidač OG obični kom. 1    

103 Prekidač obični za u zid kom. 1    

104 Prekidač serijski OG kom. 1    

105 Prekidač serijski za u zid kom. 1    

106 Telefonska utičnica za u zid kom. 1    

107 Telefonska utičnica za na zid - OG kom. 1    

108 Utičnica UKO-UTO, 16 A, petopolna kom. 1    

109 Utikač UKO-UTO, 16 A, petopolna kom. 1    

110 Sklopka CM 12 – 22, 220 V  kom. 1    

111 Sklopka CM 16 – 22, 220 V  kom. 1    

112 Sklopka CM 22 – 22, 220 V  kom. 1    

113 Sklopka CM 45 – 22, 220 V  kom. 1    

114 Sklopka CM 63 – 22, 220 V  kom. 1    

115 Sklopka (motorni kontaktor) LSD6; 
55kW;115A; 230V; sa blokom bočnih 
pomoćnih kontakata NO2, NC2; (SCHRACK) 

kom. 1    

116 Sklopka (motorni kontaktor) LSD6; 
55kW;115A; 230V; sa blokom bočnih 
pomoćnih kontakata NO2, NC2; (SCHRACK) 

kom. 1    

117 Sklopka (motorni kontaktor) LSD2; 
18,5kW;35A; 230V; sa blokom bočnih 
pomoćnih kontakata  NO2,NC2; (SCHRACK) 

kom. 1    

118 Pomoćna sklopka (kontaktor) LSHD 6A; AC 
230 V; sa blokom bočnih pomoćnih 
kontakata NO2, NC2 (SCHRACK) 

kom. 1    

119 Bimetalni zaštitni releji LST 2, 28 - 40 A (18,5 kom. 1    
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KW) 

120 Bimetalni zaštitni releji LST 3, 57 - 75 A (37 
KW) 

kom. 1    

121 Bimetal TRB 12 / 3,2 – 5 A  kom. 1    

122 Bimetal TRB 12 / 4,0 – 6,3 A  kom. 1    

123 Bimetal JRS 2 – 63 /  5 – 8 A  kom. 1    

124 Bimetal JRS 2 – 63 /  6,3 – 10 A  kom. 1    

125 Bimetal JRS 2 – 63 /  8 – 12,5 A  kom. 1    

126 Bimetal JRS 2 – 63 /  10 - 16 A  kom. 1    

127 Bimetal JRS 2 – 63 /  12,5 – 20 A  kom. 1    

128 Bimetal JRS 2 – 63 /  16 – 25 A  kom. 1    

129 Bimetal JRS 2 – 63 /  20 – 32 A  kom. 1    

130 Bimetal JRS 2 – 63 /  25 – 40 A  kom. 1    

131 Bimetal JRS 2 – 63 /  32 – 45 A  kom. 1    

132 Bimetal JRS 2 – 63 /  40 – 57 A  kom. 1    

133 Bimetal JRS 2 – 63 /  50 – 63 A  kom. 1    

134 Bimetal JRS 2 – 80/  50 – 80 A  kom. 1    

135 Grebenasta sklopka  GS – 63 – 10U  R310 kom. 1    

136 Grebenasta sklopka GS 10 – 53U  R010, 
(1,0,2) 

kom. 1    

137 Grebenasta sklopka GS 10 –  91U  R010, (0-
1) 

kom. 1    

138 Rele nestanka, redosleda i asimetrije faza sa 
automatskim resetom 

kom. 1    

139 Vremenski rele 30 sec. , sa kašnjenjem 
uključenja 

kom. 1    

140 Vremenski rele 5 min. , sa kašnjenjem 
uključenja 

kom. 1    

141 Vremenski rele LSZD , sa kašnjenjem 
uključenja 

kom. 1    

142 Nivo sklopka kom. 1    

143 Elektromagnetni ventil 1/2" (normalno 
zatvoren NC; voda) 

kom. 1    

144 Presostat KPI 35 (Danfoss) kom. 1    

145 Presostat KPI 36 (Danfoss) kom. 1    

146 Rele kontrole protoka FQS - U 30G 
+1"+2"+3" 

kom. 1    

147 Stabilizator napona 500VA,ulazni napon 
140-260Vac,izlazni 220V 

kom. 1    

148 Provodnik P/F  1,5 mm2 ,  plava m. 1    

149 Provodnik P/F  1,5 mm2 ,  crna m. 1    

150 Provodnik P/F  2,5 mm2 , žutozelena m. 1    

151 Provodnik P/F  2,5 mm2 , plava m. 1    

152 Provodnik P/F  2,5 mm2  crni m. 1    

153 Provodnik P/F  1,5 mm2  silikonski m. 1    

154 Provodnik P/F  2,5 mm2  silikonski m. 1    

155 Provodnik P/F  10 mm2  žutozelena m. 1    

156 Provodnik P/F  10 mm2  crna (braon) m. 1    

157 Provodnik P/F  10 mm2  plava m. 1    

158 Provodnik P/F  16 mm2  žutozelena m. 1    
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159 Provodnik P/F  16 mm2  crna (braon) m. 1    

160 Provodnik P/F  16 mm2  plava m. 1    

161 Kabal PGP 5 x 2,5  mm2 m. 1    

162 Kabal PGP 3 x 2,5 mm2 m. 1    

163 Kabal PGP 3 x 1,5 mm2  m. 1    

164 Kabal  PP00  4 x 4 mm2 m. 1    

165 Kabal  PP00  4 x 6 mm2 m. 1    

166 Kabal  PP00  4 x 10 mm2 m. 1    

167 Kabal  PP00  4 x 16 mm2 m. 1    

168 Kabal  PP00  4 x 35 mm2 m. 1    

169 Kabal  PP00  4 x 50 mm2 m. 1    

170 Kabal filnožilni PP/F 3 x 2,5 mm2 m. 1    

171 Papučice neizolovana bakarna za presovanje 
Cu 10/8 

kom. 1    

172 Papučica Cu 16/8 kom. 1    

173 Papučica Cu 16/10 kom. 1    

174 Papučica Cu 25/8 kom. 1    

175 Papučica Cu 25/10 kom. 1    

176 Papučica Cu-Al 50/10 kom. 1    

177 Papučica Cu-Al 25/10 kom. 1    

178 Hilzn Cu 10 mm2 kom. 1    

179 Hilzn Cu 25 mm2 kom. 1    

180 Hilzn Cu 50 mm2 kom. 1    

181 Termoskupljajuća spojnica  (bužiri) 1,5 - 10 kom. 1    

182 Termoskupljajuća spojnica 6 - 25 kom. 1    

183 Termoskupljajuća spojnica 16 - 50 kom. 1    

184 Igličaste papučice 2 mm2 1,5 mm2, 
izolovana 

kom. 1    

185 Igličaste papučice 4 mm2, viljuškasta, 
izolovana 1,5 mm2,  

kom. 1    

186 Igličaste papučice 6 mm2 kom. 1    

187 Auto papučice - muške kom. 1    

188 Auto papučice - ženske kom. 1    

189 Grejači za TA peći spiralni 1000 W f 60 L=295 
mm 

kom. 1    

190 Grejači za TA peći spiralni 1333 W f 60 L=295 
mm 

kom. 1    

191 Grejači za TA peći spiralni 1500 W f 60 L=295 
mm 

kom. 1    

192 Grejači za TA peći  cevasti 1125 W L=530 
mm 

kom. 1    

193 Grejači za TA peći  cevasti 1500 W L=790 
mm 

kom. 1    

194 Grejači za TA peći  cevasti 2000 W L=900 
mm 

kom. 1    

195 Grejači za TA peći  cevasti 1166 W L=720 
mm 

kom. 1    

196 Grejači za TA peći  cevasti 1333 W L=920 
mm 

kom. 1    
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197 Grejači za TA peći  cevasti 1500 W L=920 
mm 

kom. 1    

198 Grejači za TA peći  cevasti 2000 W L=1120 
mm 

kom. 1    

199 Grejači za TA peći pločasti 1500 W 
300x210x50 mm 

kom. 1    

200 Grejači za TA peći pločasti 1750 W 
300x210x50 mm 

kom. 1    

201 Grejači za TA peći pločasti 2250 W 
300x210x50 mm 

kom. 1    

202 Grejači za TA peći pločasti 2500 W 
300x210x50 mm 

kom. 1    

203 Infra crvena grejalica (kupatilska) 2000 W kom. 1    

204 Ventilator za TA peći levi kom. 1    

205 Ventilator za TA peći desni kom. 1    

206 Sobni termostat za TA peći kom. 1    

207 Kabal  PP/L 2 x 0,75 mm2 (za sobne 
termostate) 

m 1    

208 Termostat monofazni regulacioni za TA peć kom. 1    

209 Termostat trofazni regulacioni za TA peć kom. 1    

210 Termostat monofazni zaštitni za TA peć kom. 1    

211 Termostat trofazni zaštitni za TA peć kom. 1    

212 Termostat (kontakt NC) 0 - 60 0C kom. 1    

213 Termostat (kontakt NO) 0 - 60 0C kom. 1    

214 Ringla za el.šporet-rešo fi 95, 1000 W kom. 1    

215 Ringla za el.šporet-rešo fi 145, 1500 W kom. 1    

216 Ringla za el.šporet-rešo fi 180, 2000 W kom. 1    

217 Prekidač za el. šporet-rešo kom. 1    

218 Klem lajsne kom. 1    

219 Redne stezaljke 1,5-6mm2 kom. 1    

220 Škaro kleme 4-16mm2 kom. 1    

221 Čokoladne kleme (luster) kom. 1    

222 Obujmica nizajuća 11 - 18  kom. 1    

223 Obujmica nizajuća OBO  18 - 30 kom. 1    

224 PVC crevo f 11 m.  1    

225 PVC crevo f 14 m.  1    

226 PVC crevo f 16 m.  1    

227 PVC crevo f 18 m.  1    

228 PVC crevo f 25 m.  1    

229 PVC crevo f 32 m.  1    

230 SAPA crevo Ø 26, plastificirano  m. 1    

231 Tipl sa holšrafom  Ø12 kom. 1    

232 Tipl sa holšrafom  Ø10   kom. 1    

233 Tipl sa holšrafom  Ø8 kom. 1    

234 Tipl sa holšrafom  Ø6 kom. 1    

235 Šina  DIN 35 mm , 1 m kom. 1    

236 Kablovske kanalice (razne) kom. 1    

237 Razvodna kutija  OG – 6 uvodnika 80 x 80 x kom. 1    
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40 
 

238 Razvodna kutija  OG – 6 uvodnika 100 x 100 
x 50 

kom. 1    

239 Razvodna kutija  OG – 6 uvodnika 150 x 110 
x 70 

kom. 1    

240 Kablovske vezice 100 x 2,5 mm kom. 1    

241 Kablovske vezice  200 x 3,5  mm  kom. 1    

242 Kablovske vezice  300 x 3,5  mm  kom. 1    

243 Perforirana traka  20 x 2000 mm kom. 1    

244 Izolir traka  kom. 1    

245 Samovulkanizirajuća izolir traka  kom. 1    

246 Bateriska lampa (sa led diodnim svetlom i 
ispravlačem) 

kom. 1    

247 Baterije za ispitivače 1,2 V; R20 kom. 1    

248 Batrija 9 V kom. 1    

249 Batrija R3 1,5 V kom. 1    

250 Batrija R6 1,5 V kom. 1    

251 Pertinaks 5 mm  (» 1040 x 2040 mm) tabla 1    

252 Pertinaks 1 mm  (» 1040 x 2040 mm) tabla 1    

253 Plovne kruške sa tegom (detektor nivoa za 
otpadne vode) i 10 m kabla tipa NWH-110-1 
(ili odgovarajuće) 

kom. 1    

254 Luster kleme 2,5 - 4 mm kom. 1    

255 Prenaponska zaštita kom. 1    

256 Gromobran sa ranim startovanjem kom. 1    

257 Pocinkovana traka Fe/Zn 25 x 4 mm kg. 1    

258 Ukrsni komad 60 x 60 kom. 1    

259 Potpora za traku 100 mm T nosač kom. 1    

260 Merni orman MO 1 poliesterski IP 54, za 
montažu na zid - kosi krov 

kom. 1    

261 Merni orman za ugradnju poluindirektne 
merne grupe, poliesterski IP 54, za montažu 
na zid - kosi krov 

kom. 1    

262 Razvodni orman 800 x 1000 x 300 mm, 
poliesterski - kosi krov 

kom. 1    

263 Instalaciona kutija za duplu utičnicu za rigips kom. 1    

264 Trafo 230/24 V, 300 VA u kućištu sa 
utičnicom 24 V i napojnim kablom 5 m 

kom. 1    

265 Osigurači   Schrack BM618306-C6A kom. 1    

266 Osigurači   Schrack  IS506143-50A kom. 1    

267  Osigurači   Schrack DO2 gG-20A kom. 1    

268 Osigurači   Schrack  BM617106-C6A kom. 1    

269 Osigurači   Schrack  BM617104-C4A  kom. 1    

270 Osigurači   Schrack  IS506143gG-40A   kom. 1    

271 Osigurači   Schrack  BM617110-C10A kom. 1    

272 Osigurači   Schrack  IS506143gG-25A kom. 1    

273 Osigurači   Schrack  BM617106-C16A kom. 1    

274 Osigurači   Schrack  BM617116-C16A kom. 1    

275 Osigurači   Schrack  ISP00050-50A kom. 1    
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276 Osigurači   Schrack  ISP00080-80A kom. 1    

277 Osigurači   Schrack  ISP00040-40A kom. 1    

278 Osigurači   Schrack  ISP00032-32A kom. 1    

279 Osigurači   Schrack  ISP00010-10A kom. 1    

280 Osigurači   Schrack   ISP00063-63A kom. 1    

281 Stakleni cevasti 2A  Osigurači   Schrack kom. 1    

282 Cilindrični osigurači 14X51gG32A Schrack 
ISZ14032 

kom. 1    

283 Rele asimetrije faza Schrack UR5P3011 kom. 1    

284 Odvodnik atmosferskih i mrežnih prenapona 
Schrack IS211241 TNS275/12,5 

kom. 1    

285 Anti-kondez grejač  IUK08344 sa priključnim 
klemama 

kom. 1    

286 Termostat   0-60°C jedan mirni kontakt, 
crveni,  Schrack IUK08565  

kom. 1    

287 Termostat za ventilator, jedan radni kontakt,  
Schrack IUK08566 

kom. 1    

288 Ventilator ormana  IUKNF3523A kom. 1    

289 Rele Schrack  PT570730, 4 preklopna 
kontakta, 6 A, 230Vac 

kom. 1    

290 Rele Schrack   PT570024, 4 preklopna 
kontakta, 6 A, 24Vdc 

kom. 1    

291 Rele Schrack   PT270730, 2 preklopna 
kontakta, 12 A, 230Vac 

kom. 1    

292 Rele Schrack  PT270524, 4 preklopna 
kontakta, 12 A, 24Vac 

kom. 1    

293 Olovni stacionarni akumulator  UL12-12 kom. 1    

294 Nivo sklopka  Nivelco  KRK-512-5 kom. 1    

295 PTC rele temperat. zaštita namotaja motora 
UR5R1021, rele za nadzor termistora 

kom. 1    

296 Foto rele Schrack  BZT27711, analogni 
luksomat (forel) 1 kanal sa svetlosnim 
senzorom 

kom. 1    

297 Prekidač Schrack  MC163035, tropolna sa 
mogućnošću daljinskog isključenja, 63A, 
3P/20A/7,5KW 

kom. 1    

298 Prekidač Schrack   IN8E2332, LTS 20 EHN4 
A3 

kom. 1    

299 Prekidač Schrack   IN006121, M10H E U1, 
1P/20A, (1-0-2) 

kom. 1    

300 Prekidač Schrack  MM21590, f29,7x10, crni kom. 1    

301 Prekidač Schrack   MM21594, f29,7x10, 
crveni 

kom. 1    

302 Prekidač Schrack  MSN12260RD kom. 1    

303 Prekidač Schrack  MC110035 kom. 1    

304 Prekidač Schrack   IN005120, 1P/20A, M10H 
E A1 (0-1) 

kom. 1    

305 Prekidač Schrack   MC180131, 80A/25kA; 6-
10xIn; 0,8-1xIn 

kom. 1    

306 Sklopka  Schrack  LSD23233, 15kW, 32A, 
230Vac, 50/60Hz 

kom. 1    

307 Sklopka  Schrack   LSD24033, 18,5kW, 40A, 
230Vac, 50/60Hz 

kom. 1    
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308 Sklopka  Schrack   LSD36533, 30kW, 65A, 
230Vac, 50/60Hz 

kom. 1    

309 Sklopka  Schrack   LSD02533, 11kW, 25A, 
230Vac, 50/60Hz 

kom. 1    

310 Sklopka  Schrack   LSD00933, 4kW, 9A, 
230Vac, 50/60Hz 

kom. 1    

311 Sklopka  Schrack   LSD38033, 37kW, 80A, 
230Vac, 50/60Hz 

kom. 1    

312 Tropolno rastavno podnožje NV00 SCHRACK 
SI332000 za cilindrične osigurače (14x51 
mm) 

kom. 1    

313 Tropolno rastavno podnožje  IS506143 za 
cilindrične osigurače (14x51 mm) 

kom. 1    

314 Tropolno rastavno podnožje  SI332170 za 
cilindrične osigurače (14x51 mm) 

kom. 1    

315 Podnožje za PT releje-8-polno YPT78702      kom. 1    

316 FID-sklopka Schrack BO667516, 16A, 1+N 
6kA 

kom. 1    

317 FID-sklopka Schrack  BO667816, 3+N, 6kA kom. 1    

318 Pomoćni kontakti Schrack LSZ0D711, 1 
radni+1mirni 

kom. 1    

319 Signalna LED svetiljka Schrack BZ501215ME, 
f22 

kom. 1    

320 Signalna LED svetiljka Schrack  BZ501218ME, 
f22 

kom. 1    

 

                                                                                UKUPNO bez PDV-a:  

                                                                               UKUPNO sa PDV-om:  

НАПОМЕНА:

назив произвођача и земљу порекла

назив и тип производ

каталошки и серијски број (ако постоји)

и датум производње (ако постоји)

герантни лист и период гаранције за испоручене производе.

Опрема мора бити наведених произвођача ''или одговарајућа'', која одговара по техничким карактеристикама и 

димензијама ради уклапања у постојеће разводне ормане.

Најповољнија понуда ће бити она која буде имала најнижу вредност збира јединичних цена наведених производа.

Дати су јединични комади за које треба понудити цене. Наручилац ће вршити поруџбине сукцесивно на основу

закљученог уговора, а према потребама, тако да се не обавезује да сву робу из спецификације поручи у

периоду важења уговора, стим да може и одступити од спецификације, у зависности од потреба Наручиоца, уз

ограничење да укупна вредност без порезе на додатну вредност не може бити већа од износа процењене

вредности јавне набавке утврђене одлуком о покретању поступка на који износ ће се уговор и закључити.

Реализација набавке ће се вршити сукцесиво на основу поруџбеница Наручиоца којима ће бити исказане стварне

потребе. Изабрани понуђач је дужан да испоручи нова, некоришћена добра прописаног квалитета уз обавезну

доставу атеста уз производ. Уколико се контролом квалитета или у току експлоатације утврди одступање од

декларисаног квалитета, изабрани Понуђач је обавезан да без накнаде отклони све недостатке или испоручи

добра прописаног квалитета. Из тог разлога испоручена добра треба да пропрати произвођачка деклерација

која садржи:
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 На крају уписати укупну цену за  за предмет набавке са ПДВ-ом и без 
ПДВ-а. 

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Закључен између: 
 Наручиоца Јавно предузеће ''Водовод и канализација'' са седиштем у 
Лозница,Георгија Јакшића бр. 9, ПИБ: 101188448, Матични број: 07168861, Број рачуна: 
160-7130-26, Назив банке: Banca Intesa,Телефон и Телефакс: 015/882-430, кога заступа 
в.д. директора Драгослав Добрић, професор (у даљем тексту: Наручилац) 

и 
 ................................................................................................... са седиштем у 
................................................., улица ........................................................................, ПИБ: 
.............................. Матични број: ............................................ Број рачуна: 
.................................................... Назив банке: .............................................., Телефон: 
............................Телефакс: ..................................... кога заступа 
................................................................... (у даљем тексту: Понуђач), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 5/2016 
Предмет уговора: Електроматеријал 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ............................... 
 
 
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
................................................................................................са седиштем у 
............................................, улица ..........................................,ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................Број рачуна: ............................................ Назив 
банке:......................................,Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа ................................................................... (у даљем тексту: Продавац) 

 

 

Члан 1. 
           Предмет овог уговора је купопродаја добара-Електроматеријал-потрошни 
материјал за обављање делатности предузећа по јавној набавци бр. 5/2016, према 
понуди Продавца заведеној под бројем ______ од __________2016. год. и техничкој 
спецификацији из конкурсне документације, која чини саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

 Уговором су регулисана међусобна права и обавезе између  Купца и Продавца, 
о куповини и испоруци  електроматеријала за потребе предузећа (у даљем тексту 
робе)                                      

Члан 3. 

 Продавац се обавезује да Купца снабде робом која је предмет уговора у складу 
са спецификацијом, а у количини и динамици коју Купац одреди, тј. сукцесивно према 
потребама предузећа, с тим што се од техничке спецификације дате у понуди може 
одступити уколико постоји потреба Купца због процеса рада а укупно уговорена 
вредност при томе остаје непромењена. 

 Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке, тј. 
______________ динара. 
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Члан 4. 
 Продавац се обавезује да све испоручене производе достави у оргиналном 
фабричком паковању са производном декларацијом. 
 Гарантни рок за робу која је предмет уговора износи: ______ месеци од дана 
испоруке добара. 
 

Члан 5. 
             Дан наруџбе и дан испоруке робе уговорене стране одређују споразумно.           

 
Члан 6. 

 Испорука специфициране робе врши се у складу са поруџбинама Купца. 
Продавац  је дужан да у року од ____ дана од дана поруџбине испоручи тражену робу 
Купцу. 

 
Члан 7. 

 Купац се обавезује да  Продавцу за испоручену робу из чл. 1. овог Уговора 
плати износ по фактури, а укупна цена из понуде може се променити само из 
објективних разлога, тј. ако је то посебним прописом од стране државе дозвољено, или 
услед промене на више услед промена цена на тржишту и трошкова живота, наглог 
скока девизног курса ЕУР и сл., уз писмену сагласност наручиоца, а Продавац има 
обавезу да пораст цена докаже адекватним доказом, у супротном примениће се цена 
из дате понуде. 
 Уколико се покаже основаним пораст цена он може износити највише до 
процента износа званичне инфлације на укупно уговорену вредност из понуде и овог 
уговора.                 

Члан 8. 
 Укупна вредност уговора за робу по спецификацији и по датој понуди износи   
_______________динара без ПДВ-а (______________ динара са ПДВ-ом), с тим што ће 
се роба сукцесивно испоручивати према захтеву Купца. 
 Купац се обавезује да испоручену робу плати 45 дана по  испоруци  робе и 
пријема фактуре. 

 
Члан 9. 

 Уговорне стране су сагласне да понуђач зарачуна ПДВ производа, за робу за 
коју се по закону плаћа порез. 

 
Члан 10. 

 Продавац је дужан да испоручи нова, некоришћена добра, прописаног 
квалитета. 
 У случају рекламације на количину и квалитет испоручене робе, истакнуту од 
стране Купца, Продавац  се обавезује да рекламацију уважи уколико Купац приликом 
пријема робе на лицу места сачини записник са лицем које је робу довезло, односно 
уколико Купац у року од 5 дана од дана преузимања робе уочи квалитативне и 
квантитативне недостатке робе и о томе без одлагања обавести Продавца.  

 Продавац се обавезује да одмах и без одлагања поступи по свим 
рекламацијама Купца. У случају да Купац захтева додатне испоруке услед 
квантитативне рекламације, Продавац ће без одлагања испоручити недостајуће 
количине, а у случају квалитативне рекламације,  Продавац ће без одлагања, а на 
захтев Купца, о свом трошку преузети назад квалитативно неисправну робу и одмах и 
без одлагања испоручити нове производе одговарајућег уговореног квалитета. 
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Члан 11. 
 Уговорне стране су сагласне да се уговор може једнострано раскинути уколико 
Продавац није у могућности да испоручи тражену робу у траженом континуитету и 
количинама и о томе обавести  Купца у писменој форми. 

 Уговор се закључује на период од 12 месеци (од _________2016. године до 
_________2017. године), а роба ће се у овом периоду набављати сукцесивно према 
потребама  Купца. 
 

 
Члан 12. 

       За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима о овој материји. 

 
 

Члан 13. 
 У случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у 
Ваљеву. 
 
 

Члан 14.  
 
 Уговор је закључен у 4 истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 
примерка. 

 
 
 
 
                 ПРОДАВАЦ                                   КУПАЦ 

             ________________                                                                           ______________ 
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X ОBРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
 У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан 
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОBРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности -добро-Електроматеријал, бр. 
5/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
 


