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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015  
и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавцних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 248–4 од 13.03.2020. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 248-5 од 03.03.2020.годинe, 
припремљена је: 
 
                                             КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У отвореном поступку  набавке добара ЈН број 04/2020, Набавка материјала и 

резервних делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта. 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
   Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 4-5. 
II Подаци о предмету јавне набавке 5. 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и 

сл. 

6 - 60. 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
61 -65. 

V Критеријуми за доделу уговора 66. 
VI Обрасци који чине саставни део понуде 67 - 137. 
VII Модели уговора 138 -198. 
VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 199 - 210. 

 
УКУПАН БРОЈ СТРАНА:210. 
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НАПОМЕНА:  
 
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по њој. 
 
За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.  
 
Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се у складу са чланом 20. Закона. 

Заинтересована лица у вези предметне набавке комуникацију врше искључиво са 

члановима комисије за јавну набавку и на начин, адресу, електронску пошту и бројеве 

телефакса одређене овом конкурсном документацијом. 
 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 
Наручилац  ће у складу са чланом 63. став 1. Законасве измене и допуне Kонкурсне 

документације објавити на Порталу Јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, сајту Јавних 

набавки МО и МС www.nabavke.mod.gov.rs и на интернет страници ВУ „Тара“ 
www.hotelitara.mod.gov.rs, 
 
Заитересована лица дужна су да се информишу о предметном поступку преко Портала 

јавних набавки, сајту Јавних набавки МО и ВС и интернет страници наручиоца како 
би благовремено билиобавештени о изменама, допунама и појашњењима Kонкурсне 
документације,  јеру складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће, одлуку о 

додели уговора, као и евентуалне додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.nabavke.mod.gov.rs/
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: РСМО Војна установа „Тара“ Бајина Башта, 
Адреса: 31250  Бајина Башта, 
Интернет страница: www.hotelitara.mod.gov.rs, 
ПИБ:108341411, 
МБ:17864963, 
Шифра делатности: 55110, 
Управа за трезор: 840-1180664-91. 
 
2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предметна јавна набавка се спроводи у Отвореном упоступку,у складу са чланом 32. став 1. 

Закона и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки. 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке број 1/2018 су добра: Материјал и резервни делови за текуће 

одржавање  објеката. Јавна набавка је планирана у Плану набавки у делу који се односи на 

јавне набавке (решење Дирекције за туризам и услуге стандарда, број 52-5 од 22.01.2020. 
године.) под редним бројем 1.1.5. 
 
Законски оквир поступка Јавне  набавке  и извршења Уговора o јавној набавци. 

 Закон о  јавим набавкама („Сл. Гласник РС“  бр.124/12, 14/2015 и  68/2015) и 

подзаконска акта донета донета на основу тог закона; 
 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.Гласник РС“бр. 

86/2015. од 12.08.2015. године ); 
 Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у 

поступку јавне набавке добара („Службени гласник РС", број 111/15); 
 Закон о буџетском систему („Сл. Гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, и 68/15-др.закон, 

103/2015,99/2016 и 113/2017); 
 Закон о општем управном поступку („Сл.Гласник РС“,бр.18/2016,); 
 Закон о облигационим односима („Сл. Лист  СФРЈ“ бр. 29/789, 39/85, 45/89 -УСЈ 

и 57/89, „Сл.Лист“ СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл.Лист СЦГ“. бр.1/2003.-Уставна повеља); 
 Закон о роковима измирења новчаних бавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл.Гласник РС“бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017). 
 

4. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавкe није обликован по партијама.  
 
5. ЦИЉ ПОСТУПКА 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. KОМУНИКАЦИЈА 
Понуђач доставља сва писмена у вези са предметном јавном набавком у складу са чланом 

20. Закона. Писмена која се непосредно предају достављају се у РС МО  Војну установу 
„Тара“  Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, 

правне и опште послове, радним данима у времену од 08.00 до 15.00 часова. 
 
7. КОНТАКТ 
 

- контакт особа: Жико Костић и  Душко Милошевић, радним данима у 

времену од 08.00 до 12.00 часова,факс:  031/593-504;  

http://www.hotelitara.mod.gov.rs/
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- mail adresa: javnenabavke.vutara@mod.gov.rs и logistika.vutara@mod.gov.rs; 
- радни дани наручиоца: од понедељка до петка. 

 
Понуда се сматра благовременом ако је достављена  у ВојнуУстанову „Тара“ Бајина Башта, 
31250 Бајина Башта,  спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште послове, 
предата до 12.00 часова дана 27.04.2020. године. 
 Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова по редоследу пријема понуда, 

у просторијама Наручиоца: РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајиина Башта, на  
Калуђерским барама. 
 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за 

јавну набавку предају писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда, које 

гласи на особе која присуствује отварању понуда, а које је оверено потписом и печатом 

законског заступника понуђача. У противном исти наступају као јавност и не могу 

предузимати активне радње у поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора имати, 

деловодни број, печат и потпис овлашћеног лица. 
 
8.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  
Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 25 (двадесетпет) дана од дана 

отварања понуда. 
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.  
 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке број 04/2020 су добра: Материјал и резервни делови за текуће 

одрђавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта. 
 
2. НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : 
   34913000: разни резервни делови 
 
3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке је материјал и резервни делови за текуће одржавање објеката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:dragana.stepic@mod.gov.rs
mailto:dragana.stepic@mod.gov.rs
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III Врста,техничке карактеристике (спецификације), количина и опис 

добара, квалитет, грешке у квалитету и рекламација, мере заштите и рок 

извршења 
1. Врста-добра 

МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
           Техничке карактеристике (спецификације) 
 
 

 
 

Р.Б 
 
 

Назив Јединица мере Количина 
 

1 2 3  4 

1.  Грло порцеланско Е27"Nopal" или 

"одговарајуће" ком. 1 

2.  Грло порцеланско Е14  "Nopal"или 

"одговарајуће" ком. 1 

3.  Сијалица бистра Е27 60W"Philips"или 

"одговарајућа ком 1 

4.  Сијалица ЛЕД Е27 10w/75 А60  Е-27 6500К  

"Philips"или "одговарајућа" ком. 1 

5.  Сијалица ЛЕД Е27 13w/100 А60 Е-27 2700К  

"Philips"или "одговарајућа" ком. 1 

6.  Сијалица ЛЕД Е14 6w, 2700К,  "Philips"или 

"одговарајућа"             ком. 1 

7.  Сијалица семафорска SportLine Е27 

40w"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

8.  Сијалица софтонеТ55 Е27 40w "Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

9.  Сијалица рефлекторска NR80 E27 ES 

60w"Philips„Осрам“или одговарајуће ком. 1 

10.  Сијалица рефлекторска  NR50 E14 

60w"Philips", „Осрам“ или одговарајућа ком. 1 

11.  Сијалица натријумска  SON-T PIA PLUS E-
40 150 W"Osrам" или "одговарајућа" ком. 1 

12.  Халoгена сијаlica Е27 75w 230V халопар 

пар 30S"Osrам" или "одговарајућa" ком. 1 
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13.  Халогена лед   сијалица  12V 20W GU5.3 

36o 3000K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

14.  
Сијалица халогена Brilliantine дихроих  

MR16 35W GU5.3 380"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

15.  
Сијалица халогена brilliantine  дихроих 

MR16 50W GU 5.3 380"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

16.  
Компактна   флуоресцентна сијалица Master 
PL-C  2P26W/840 G24d-3 1800 
lumena"Philips" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 

ком. 1 

17.  
Компактна  флуоресцентна сијалица Master 

PL-C 2P18W/830 G24d-2 1200 
lumena"Philips" или "одговарајућа" 

ком. 1 

18.  Натријумске   сијалица   SON-T 400W/220 
E40"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

19.  
Металхалидна сијалица Masterwhite  CDМ-
T 150 W/830 G12 2800k"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

20.  Металхалидна сијалица  Master HPI-Т plus 

250W /645 E40"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

21.  Металхалидна сијалица MHN-TD Pro 
70W/842 RX7s 4200K ком 1 

22.  Халогена  сијалица Plusline Small 500W R7s  

117,6mm 2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

23.  Халогена сијалица  200W/230V R7s117,6mm 

3000 lm 1000h ком. 1 

24.  
Халогена сијалица Linear   150W/230V R7s 

78mm 2300 lm 2000h"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

25.  Maстер  колор  сијалица CDM-TD150W/830 
RX7s"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

26.  
Mеталхалидна   сијалица   Mastercolor 

CDM-T 70w/942 G12 4200K"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

27.  Халогена пројекциона сијалица  24V 250W 

G6.35"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

28.  Халогена сијалицаCLICKLine 40V230W G9 

мат 2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

29.  Халогена   капсула   12V10W G4 

2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 
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30.  
Светиљка-панел LED уградна 600x600/+-
5%/, 3200 lm, 42W /4000K, "Philips" или 

"одговарајућа" 
ком 1 

31.  Сигнална сијалица 10мм ком. 1 

32.  Сијалица Мастер SDW-T  pg12-1 100W 
бели натријум "Philips" или "одговарајућа ком 1 

33.  Сијалица лед ALULINE 111G 53 12V 20W 

40STPhilips или "одговарајућа ком 1 

34.  
 Лед цев 8W/4000K, 800 Lm, 600mm, 
"Philips" или "одговарајућа"/доставити 

узорак/ 
ком 1 

35.  Лед цев 12W/4000К, 1575 Lm, 

900mm,"Philips" или "одговарајућа" ком 1 

36.  
Лед цев  за рад на магнетну пригушницу 

или на 220V,једнострано напајање 

14,5W/4000К, 1600 Lm, 1200mm, Philips" 

или "одговарајућа" 

ком 1 

37.  
Лед цев за рад на магнетну пригушницу или 

на 220V,једнострано напајање 20W/4000К, 

2200 Lm, 1500mm,„Philips" или 

"одговарајућа" 

ком 1 

38.  Флуо цев Т5 14W/3000K"Philips" или 

"одговарајућа ком 1 

39.  Флуо цев T8 10w  60cm 

800lm,6500K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

40.  Флуо цев T8 13w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

41.  Флуо цевT8 15w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

42.  Флуо цев T8 18w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

43.  Флуо цев Т8 36W/54 "Philips" или 

"одговарајућа ком 1 

44.  Флуо  цев T8  22w 150cm,1900lm, 
6500K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

45.  Флуо цев T8 58w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

46.  Флуо цев TL-D супер80 36w/840  ком. 1 

47.  Флуо  цев  Мастер  TL5  HO  

49w/840"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 
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48.  Флуо  цев  2DPL-Q/2P16W 
(Переца)"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

49.  Флуо цев  2DPL-Q/4P21W 
(Переца)"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

50.  Флуо цев 2DPL-Q/4P 16W (Переца)"Philips" 

или "одговарајућа" ком. 1 

51.  
Флуо цев 2DPL-Q/4P28W 
(Переца)"Philips" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

52.  

Светиљка надградна мини лед  7W,220-
240V,50-60Hz,650lm димензије:дужина 

584mm,висина 34mm,дебљина 

22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите 

IP40,температура боје 4000K,гарантни рок 3 

године/доставити сертификат или технички 

лист или извод из каталога где се могу 

видети тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

53.  

Светиљка надградна лед  14W,220-240V 50-
60Hz,1250lm димензије;дужине 

1184mm,висине34mm,дебљине 

22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите 

IP40,температура боје 4000K,гарантни рок 3 

године/доставити сертификат или технички 
лист или извод из каталога где се могу 

видети тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

54.  

Светиљка плафоњера надградна лед  

12W/840,220-240V,50-60,1100lm 
HZ,30.000h,пречник 285мм,гарантни рок 3 

године,ABS,боја кућишта бела,степен мех. 

заштите IP44,отпорност на удар 

IK03,предвиђена за честа 

укључивања/доставити узорак/ 

ком. 1 

55.  

Светиљка плафоњера надградна лед  

22W/4000К,220-240V,50-60 
HZ,30.000h,1700 лумена,пречник 

345мм,гарантни рок 3 године,ABS,боја 

кућишта бела,степен мех.заштите 

IP44,отпорност на удар IK03,индекс 

репродукције Ra 80,предвиђена за честа 

укључивања,светиљка има push in конектор 

за лакшу монтажу,без отварања 

светиљки/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком. 1 
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56.  

Светиљка водоотпорна лед 19W 220-
240V,50-60Hz,4000K  димензије;дужина 

600мм,висина 75мм,гарантни рок 3 

године,заштита IP65, 

поликарбонат,отпорност на удар IK08 / 

доставити узорак/ 

ком. 1 

57.  

Светиљка водоотпорна лед 36W 220-
240V,50-60hz 3600 лумена,4000K 

димензије;дужина 1250мм,висина 

75мм,гарантни рок 3 године,заштита 1IP65, 

поликарбонат,отпорност на удар IK08 

/доставити сертификат или технички лист 

или извод из каталога где се могу видети 

тражене техничке карактеристике/ 

           ком 1 

58.  

Рефлектор лед 50W,220-240 ,век трајања 

35.000hrs,заштита IP65,IK 07,/доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене 

тех.карактеристике/доставити узорак/ 

ком 1 

59.  LED трака 4,8W IP65 4000К 
ком 1 

60.  LED трака 9W IP65 4000К 
ком 

1 

61.  

Светиљка плафоњера надградна лед са 

сензором  22W,220-240V,50-60 
HZ,30.000h,1700 лумена,димензије,пречник 

345мм,дебљина 95мм,гарантни рок 3 

године,ABS ,заштита IP44,отпорност на 

удар IK03/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

62.  

Светиљка уградна монтажа у плафон 

лед9W/4000К,800lm,степен мех.заштите 

IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник 

фи173,х-100мм кућиште светиљке је од 

алуминијума обојеног у белу боју,оптика и 

рефлектор од поликарбоната“Philips 

ledinare DN060B LED8S/840 PSU“или 

одговарајуће/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

63.  

Светиљка уградна монтажа у плафон лед 

18W/4000К,1800lm,степен мех.заштите 

IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник 

фи233,х-118мм кућиште светиљке је од 

алуминијума обојеног у белу боју,оптика и 

рефлектор од поликарбоната“Philips 

ledinare DN060B LED18S/840 PSU“или 

ком 1 



11 
 

одговарајуће/ доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

64.  

Светиљка лед надградна монтажа на 

плафон 34W/4000К,кућиште и рефлектор 

израђени од челичног лима,обојено у белу 

боју,оптика од поликарбоната степен 

мех.заштите IP20,отпорност на удар 

IK03,темп.опсег рада светиљки је +10-
+40Ц,дим.светиљке 

1200х1200х53мм,светиљка треба да буде 

усклађена са европским директивама који 

важе за производе ,да има CE знак „Philips 

Ledinare Surface SM060C LED 34S“ или 

одговарајућа/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

65.  

Светиљка лед уградна 

6W/4000K,500lm,димабилна,спољни 

пречник доње стране 

75мм,мах.вис.55мм,уградни отвор не већи 

од 68мм.кућиште светиљке од 

алуминијума,оптика поликарбонат,степен 

мех.заштите IP20,IK02,испорука у кмпл.са 

лед модулима и ел.предспојним 

уређајимасветиљка треба да буде усклађена 

са европским директивама који важе за 

производе ,да има CE знак „Philips Ledinare 

ClearAccent RS060B“или одговарајуће 

ком 1 

66.  

Светиљка надградна лед монтажа на зид 

или плафон 22W/4000K,2000lm,кружног 

облика пречника 350мм и дубине 

70мм,степен мех.заштите 

IP65,IK08,испорука у кмпл.са лед модулима 

и ел.предспојним уређајима светиљка треба 

да буде усклађена са европским 

директивама који важе за производе ,да има 

CE знак “Philips Coreline Wall-mounted 
WL131V LED20S/840” или 

одговарајућа/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

67.  

Светиљка надградна водонепропусна 

лед28,6W/4000K,4000lm,дим 

1215х80мм,теж.1,4кг,степен мех.заштите 

IP65,IK08,темп.опсег -20+40Ц“Philips Core 

Line Waterproof WT120C“или 

одговарајући/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 
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68.  

Светиљка уградна лед слим 

21W/4000K,2100lm,пречника 215мм и вис. 

28мм степен мех.заштите 

IP20/44,IK02,тем.опсег 0+35Ц,“Philips 

CoreLine Slim Downlight DN145B LED 
20S/840“или одговарајућа /доставити 

сертификат или технички лист или извод из 

каталога где се могу видети тражене 

техничке карактеристике/ 

ком 1 

69.  

Пројектор лед 24W/4000K,2200lm, за 

монтажу на шину дужине 

2м,дим.180х85мм,степен мех.заштите 

IP20,IK02,алуминијум офарбан у црну боју 
/доставити сертификат или технички лист 

или извод из каталога где се могу видети 

тражене техничке карактеристике/ 

ком 1 

70.  

Светиљка уградна лед,за опште осветљење 

8W/4000K,650lm,степен мех.заштите 

IP44,IK02,дим.преч.95х78мм,кућиште од 

алуминијума,оптика од 

поликарбоната,светиљка је димабилна 

„PhilipsCoreLine Recessed Spot RS141B 

LED6-32/840“или одговарајуће/доставити 

сертификат или технички лист или извод из 

каталога где се могу видети тражене 

техничке карактеристике/ 

ком 1 

71.  Паник лампа GR-9 LED 
Olympia Electronics ком. 1 

72.  Носач уградни за  GR9 LED Olympia  
A-3008 ком. 1 

73.  Светиљка стрела  8w  ком. 1 

74.  Светиљка стрела 15 w ком. 1 

75.  Светиљка  стрела  21W/T5       ком. 1 

76.  Светиљка  стрела  28W/T5       ком. 1 

77.  
Сијалица  високог  притиска   цеваста 

SONT-Pro 70W E27"Philips" или 

"одговарајућa" 
ком. 1 

78.  Стартери S2 4-22w ком. 1 

79.  Стартери S10 25-65w ком. 1 

https://www.olympia-electronics.gr/home.en.aspx
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80.  
Купатилска LED svjetiljka  
230 V, 50 Hz, 15 W, 1080 lm, 4000 K, IP44, 
EEI=A уквалитетуТраконелектрик 

ком. 1 

81.  ПЛАФОНСКИСЕНЗОРПОКРЕТА 360о 
"Schrack" илиодговарајући ком. 1 

82.  

Рефлектор лед 100W/740,220-240 ,век 

трајања 50.000hrs,заштита IP65,IK 08,ш-
325мм,х-265мм,д-85мм/доставити технички 

лист,извод из каталога где се могу видети 

тражене тех.карактеристике/ 

ком. 1 

83.  Носач флуо цеви Г13 ком. 1 

84.  Носач  флуо цеви  Г13 са уметком за 

стартер ком. 1 

85.  Двопoлна  прикључница  са порцеланским 

језгром у зид ком. 1 

86.  Двопoлна  прикључница  дупла са 

порцеланским језгром у зид ком. 1 

87.  Прикључница  тропoлна  са порцеланским 

језгром у зид ком. 1 

88.  Телефонска прикључница дупла RJ-11 6/4 у 

зид ком. 1 

89.  Антенска   прикључница   RTV завршна  ком. 1 

90.  Једнополна склопка у зид ком. 1 

91.  Наизменична склопка у зид ком. 1 

92.  Серијска склопка у зид ком. 1 

93.  Двoструка наизменична склопка у зид ком. 1 

94.  Тастер  склопка  за светло у зид ком. 1 

95.  Двополна ОГ прикључница са 

порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид  ком. 1 
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96.  Трополна ОГ прикључница са 

порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид  ком. 1 

97.  Једнополна ОГ склопка   IP54 монтажа на 

зид  ком. 1 

98.  Наизменична ОГ склопка  IP 54 монтажа на 

зид  ком. 1 

99.  Сериjска ОГ склопка IP54 монтажа на зид  ком. 1 

100.  Разводна кутија са шест увода  IP54  

монтажа  на  зид  ком. 1 

101.  Разводна кутија са  шест увода 2,6мм2 IP54  

монтажа  на  зид , димензија 100х100 ком 1 

102.  Двополни  утикач масивни  ком. 1 

103.  Двополни  утикач са PVC плаштом  ком. 1 

104.  Трополни  утикач  "L"  изведба црни 

поликарбонат  ком. 1 

105.  
Двополна  преносна прикључница са PVC 

плаштом и пор.улошком  
 

ком. 1 

106.  Разводник-Т са  две прикључнице  
 ком. 1 

107.  Монтажна кутија Ø60 за у зид ком. 1 

108.  Разводна кутија Ø78 са поклопцем за у зид  ком. 1 

109.  Поклопац разводне кутије Ø78 са жабицама ком. 1 

110.  Разводна кутија 100х100  са поклопцем за у 

зид  ком. 1 

111.  Поклопац  разводне кутије 100х100 са 

жабицама ком. 1 

112.  Кутија за стални прикључак  ком. 1 

113.  
Кутија  за  изједначавање потенцијала 

прикључци 5х4мм2 
1х6 мм2 за у зид  

ком. 1 

114.  Међугајтански  прекидач  ком. 1 
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115.  
Прикључница двоплна 16/250V са 

поликарбонатним  језгр.уградња у зид у 

монтажну кутију Ø60 помоћу стега или 

вијака 

ком 1 

116.  Монтажна кутија ПМ 3 за у зид "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

117.  Монтажна кутија ПМ 4 за у зид  "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

118.  Монтажна кутија ПМ 5 за у зид  "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

119.  Монтажна кутија ПМ 7 за у зид  “Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

120.  Прирубница једнострука 1М за у зид са 

стезачима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

121.  Прирубница двострука 2М за у зид са 

стезачима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

122.  Прирубница трострука 3М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

123.  Прирубница четворострука 4М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

124.  Прирубница петострука 5М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

125.  Прирубница седмструка 7М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

126.  Маска једнострука  бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

127.  Маска двострука  бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

128.  Маска трострука бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

129.  Маска четворструка бела "Алинг" 

или"одговарајућа" ком. 1 

130.  Маска петострука бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

131.  Маска седмострука бела "Алинг" 

или"одговарајућа" ком. 1 

132.  Поклопац маске"Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 
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133.  Тастер   са   ознаком   светла   и 

индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

134.  Тастер са ознаком вентилатора и 

индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

135.  Склопка  једнополна индикаторска без 

тастера "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

136.  Тастер склопка за светло "Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

137.  
Прикључница двоплна 16/250V са 

поликарбонатним  језгром модуларна 

"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

138.  
Склоп две двополне прикључнице са 

поликарбонатним језгром 

модуларна"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

139.  
Склоп  три двополне прикључнице са 

поликарбонатним језгром 

модуларна"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

140.  
Прикључница  двополна 
16АХ/250V са поликарбонатним језгром и 

поклопцем "Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

141.  Прикључница  телефонска РЈ 12 6/4 
 ком. 1 

142.  Прикључница индустријска (УКО- УТО) 

петополна16А надградна ИП 44 ком. 1 

143.  Утикач  индустријски (УКО-
УТО)петополни16А на каблИП 44 ком. 1 

144.  Редна клема 12х2.5 ком. 1 

145.  Редна клема 12х4 ком. 1 

146.  Редна клема 12х6 ком. 1 

147.  Редна клема 12х10 ком. 1 

148.  Редна клема 12х16 ком. 1 

149.  Термоизолациона навлака Ø4 ком. 1 

150.  Термоизолациона навлака Ø5 ком. 1 

151.  Термоизолациона навлака Ø6 ком. 1 
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152.  Термоизолациона навлака Ø8 ком. 1 

153.  Термоизолациона навлака Ø10 ком. 1 

154.  Термоизолациона навлака Ø12 ком. 1 

155.  Термоизолациона навлака Ø16 ком. 1 

156.  Изолир трака 20мWonder или Tesa ком. 1 

157.  Електро  магнетни  контактори 10А 

230VAC ком. 1 

158.  Електро  магнетни  контактори 16А 

230VAC ком. 1 

159.  Електро  магнетни  контактори 25А 

230VAC ком. 1 

160.  Електро  магнетни  контактори 40A 

230VAC ком. 1 

161.  Електро магнетни  контактори 60 А 

230VAC ком. 1 

162.  
Термостат   са   предпрекидачем 50-326 
монофазни "Електротермија" 

или"одговарајући". 
ком. 1 

163.  
Термостат   за   предпрекидачем 320С 

трофазни  
Електротермија" или"одговарајући". 

ком. 1 

164.  Teрмостат за ТА пећ магнохром радни 

„Електротермија" или "одговарајући ком. 1 

165.  Дугме  угоститељског  шпорета за грејну 

плочу 3+0 ком. 1 

166.  Аспиратор Ø 120 са тајмером Soler&Palau 

или"одговарајући". ком. 1 

167.  Аспиратор  Ø 120 без тајмера Soler&Palau 

или"одговарајући". ком 1 

168.  Аспиратор  Ø 100 са тајмером Soler&Palau 

или"одговарајући". ком 1 

169.  Аспиратор  Ø 100 без тајмера Soler&Palau 

или"одговарајући". ком. 1 

170.  Биметални  релеј  0,5-2,4А "Искра" , 
"Кончар",Schneider или"одговарајући" ком. 1 

171.  
Биметални  релеј  1,6-2,8А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

172.  Биметални  релеј  2-3,2А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или ком. 1 
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"одговарајући" 

173.  
Биметални релеј 2,4-4А"Искра" 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

174.  
Биметални релеј 4-8 А"Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

175.  
Биметални  релеј 10-16А 

"Искра","Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

176.  
Биметални релеј 12-24А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

177.  
Гребенаста  склопка на  врата  ормана on-
off(0-1)10А 1 пол "Искра"  

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

178.  
Гребенаста склопка на зид у  кућишту on-
off(0-1)25А 1 пол "Искра" или 

„одговарјућа“ 
ком. 1 

179.  
Гребенаста  склопка на  врата  ормана on-
off(0-1)10А 3 пол "Искра"или 

„одговарајућа“ 
ком. 1 

180.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)16А 3пол "Искра" 

или“одговарајућа“ 
ком. 1 

181.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)32А 3пол "Искра"или 

„одговарајућа“ 
ком. 1 

182.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)40А 3пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

183.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)63А 3пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

184.  
Гребенаста склопка на зид у  кућишту on-
off(0-1)25А 3 пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

185.  
Гребенаста склопка на врата ормана(1-0-
2)16А 1 пол "Искра" , "Кончар",“Schneider“ 

или 
"одговарајући" 

ком. 1 

186.  
Гребенаста  склопка на врата ормана(1-0-
2)20А 1 пол "Искра" , "Кончар",“Schneider“ 

или 
"одговарајући" 

ком. 1 
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187.  Жица силиконска 1,5м2 мет. 1 

188.  Жица силиконска 2,5м2 мет. 1 

189.  Жица силиконска 4 м2 мет. 1 

190.  Фото реле са сензором FR-03 ком. 1 

191.  Фото реле СОУ-1 230 Shneider","Eti" 
или"одговарајући" ком. 1 

192.  Временски релеј  звезда -троугао 0,05S 240 

V AC/DC ком 1 

193.  Реле са сондом ПР 59Ц ком. 1 

194.  Постоље за реле ПР 59 ком. 1 

195.  Аутоматски осигурач 6А 1П“Shneider","Eti" 

или"одговарајући" ком. 1 

196.  Аутоматски осигурач 10А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

197.  Аутоматски осигурач 16А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

198.  Аутоматски осигурач 25А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

199.  Аутоматски осигурач 32А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

200.  Топљиви уметак-патрон  DII 10А "EtI" 
или"одговарајући" ком. 1 

201.  Топљиви уметак-патрон DII 16А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

202.  Топљиви    уметак-патрон  DII 20А "EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

203.  Топљиви    уметак-патрон  DII 25А"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

204.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 35A,"EtI" 
или"одговарајући"" ком. 1 

205.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 50А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

206.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 63A"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 
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207.  Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

208.  Калибрациони прстен КDII 16А"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

209.  Калибрациони прстен КDII 20А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

210.  Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

211.  Калибрациони    прстен КDIII 35А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

212.  Калибрациони прстен КDIII 50А,"EtI" 
или"одговарајући" ком. 1 

213.  Калибрациони прстен КDIII 63А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

214.  Kућиште осиграча  Е27  КDII 25А ком. 1 

215.  Kућиште  осиграча  Е33  КDII 25А ком. 1 

216.  
Подножје  осигурача  за 
монтажну  таблу  јенополни  са пвц 

поклопцом EZV 63А 
ком. 1 

217.  Подножје    осигурача   за монтажну  таблу  

јенополни  са пвц поклопцом EZN 25А ком. 1 

218.  
Подножје   осигурача  за 
монтажну  таблу  јенополни  са пвц 

поклопцом EZN 63А 
ком. 1 

219.  Капа осигурача EZN 63А ком 1 

220.  Подножје осигурача  троополни EZN25А ком. 1 

221.  Подножје осигурача  троополни EZN65А ком. 1 

222.  Ножасти осигурач NVT 32А-00"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

223.  Ножасти осигурач NVT 35А-00"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

224.  Ножасти осигурач NVT00- 40А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

225.  Ножасти осигурач NVT00-63А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

226.  Ножасти осигурач NVT00-80А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

227.  Ножасти осигурач NVT00-100А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 
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228.  Ножасти осигурач NVT250-36А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

229.  Ножасти осигурач NVT250-63А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

230.  Ножасти осигурач NVT250-100А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

231.  Ножасти осигурач NVT250-200А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

232.  Ножасти осигурач NVT250-160 А"Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

233.  Ножасти осигурач NVT250 -250А"Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

234.  Ножасти осигурач NVT00- 50А"Eti"или 

"одговарајући ком 1 

235.  Ножасти осигурач NVT00-125 А "Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

236.  Постоље NVP 00/I"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

237.  Постоље NVP 00/III"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

238.  Постоље NVP 250/I"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

239.  Постоље NVP 250/III"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

240.  Стаклени осигурач 5х20 1А ком. 1 

241.  Стаклени осигурач 5х20 2А ком. 1 

242.  Стаклени осигурач 5х20 3А ком. 1 

243.  Стаклени осигурач 5х20 4А ком. 1 

244.  Стаклени осигурач 5х20 5А ком. 1 

245.  Стаклени осигурач 5х20 6А ком. 1 

246.  Стаклени осигурач 5х20 7А ком. 1 

247.  Стаклени осигурач 5х20 10А ком. 1 

248.  Пригушница 20 w ком. 1 

249.  Пригушница 26w ком. 1 

250.  Пригушница 40w ком. 1 

251.  Пригушница 60w ком. 1 
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252.  Пригушница живина 125 w ком. 1 

253.  Пригушница 18 w електронска  ком 1 

254.  PPY кабел 3х1,5мм2 Мет 1 

255.  PPY кабел 3х2,5мм2 Мет 1 

256.  PPY кабел 5х2,5мм2 Мет 1 

257.  PPY кабел 5х4 мм2 Мет 1 

258.  PPJ кабел 2х1,5мм2 Мет 1 

259.  PPJ кабел 3х0,75мм2 Мет 1 

260.  PPJ кабел 3х1,5мм2 Мет 1 

261.  PPJ кабел 3х2,5мм2 Мет 1 

262.  PPJ кабел 5х2,5мм2 Мет 1 

263.  PPL кабел 2х0,75мм2 Мет 1 

264.  Прекидач за шпорет индустријски 32А ком. 1 

265.  Бојлер проточни 10Л прохромски казан 

ниске монтаже ком 1 

266.  Нивостат 72.01.8.240.0000 Finder или 

одговарајући ком 1 

267.  Грејач за бојлер 2000w ком. 1 

268.  Грејач за казан  Ковинострој 1х700w;220V;  ком. 1 

269.  Грејач за  веш машину Примат 

1х3000w;220V ; ком. 1 

270.  Грејач  за   машину за  пос.Ковинастрој  

3х1666w;3X220V;  ком. 1 

271.  Грејач  за  роштиљ   Кончар 1х500w;220V; ком. 1 

272.  Грејач  за купку  Иго 1х1500w;220V; ком. 1 

273.  Грејач  за  Иго  пећницу  1х700w;220V; ком. 1 

274.  Грејач за казан,купку,1х2000w(Cu);220V; ком. 1 

275.  Грејач за Иго фритезу 1x1000w;220V; ком. 1 
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276.  Грејач за пећницу  Ф.-Ж.1х1600w ком. 1 

277.  Грејач за  Иго пећницу  1х2500w;220V; ком. 1 

278.  Грејач за сауну Ø8,5x3158  ком. 1 

279.  Грејач  за Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

280.  Грејач за Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

281.  Грејач за  Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

282.  Грејач за роштиљ  и кипер 1x700w (Cu) 

;220V ком. 1 

283.  
Грејач за котао R6/4“3x2000w(Cu) 

L=650mm 
Koji –ово је за бојлер грејач 

ком. 1 

284.  Грејач котла   5/4х1000   6кw   са 

прох.заш.GC.N1.200 ком. 1 

285.  Грејна плоча стандард Ø180 ком. 1 

286.  Грејна плоча стандард Ø220 ком. 1 

287.  Грејна плоча 300х300    3000w;230V ком. 1 

288.  Заштитна склопка DM 2.5-4A   ком. 1 

289.  Заштитна склопка DM  4-6.3A ком. 1 

290.  Заштитна склопка DM 10A-16А ком. 1 

291.  Заштитна склопка DM16A-25А ком. 1 

292.  Заштитна FID склопка 10A/0,3 ком. 1 

293.  Заштитна FID склопка 16A/0,3  ком. 1 

294.  Заштитна FID склопка 16A/0,03  ком. 1 

295.  Термометар дигитални 50Ц-+ 70Ц ком 1 

296.  
Продужни кабал 5 м/6 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 
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297.  
Продужни кабал 3 м/3 гнезда са 

прекидачем(са керамичким језгром и 

алумунијумским кућиштем) 
ком 1 

298.  
Продужни кабал 3 м/5 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком 1 

299.  
Продужни кабал 5 м/3 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
          ком 1 

300.  
3-струки   подсклоп  без прекидача 250/16А 
(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

301.  
5-струки  подсклоп  без прекидача 250/16А 
(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

302.  Даљински управљач универзални ком. 1 

303.  Антенски RF (утикач) конектор равни  
 ком. 1 

304.  Пљосната буксна1-2.5/6.3 ком. 1 

305.  Изолована   окаста   паппучица 2.5мм2-М5 ком. 1 

306.  ПВЦ Везица 3.6х140 ком. 1 

307.  ПВЦ Везица 3.6х200 ком. 1 

308.  Обујмица ПВЦ са ексером 5-7 мм ком 1 

309.  Каналица ПВЦ 25х25х2000  ком 1 

310.  Каналица смолепљива 16х16х2000 ком 1 

311.  Црево ребрасто за  кабал фи 16 Мет 1 

312.  Компресор ТL  4F   85W(1/8HP)R134a 

"Danfoss-Secop" или "одговарајући" ком. 1 

313.  Компресор ТL  5F  110W(1/6HP)R134a  

"Danfoss-Secop" или "одговарајући" ком. 1 

314.  Компресор NL7F 150W R 134a "Danfoss-
Secop" или "одговарајући" ком. 1 

315.  Компресор NL 9F 175W R 134a "Danfoss-
Secop" или "одговарајући" ком. 1 

316.  Компресор NL11F 235W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 
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317.  Компресор FR 8,5 G  R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући ком 1 

318.  Компресор FR 10G 275W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

319.  Компресор SC 12G 315W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

320.  Компресор SC21G 550W R 

134a"DanfossSecop"или"одговарајући ком. 1 

321.  Компресор SC21G 730W R12 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

322.  Фреон R406a (11,3kg) 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

323.  Фреон R134a (13,6kg) ком. 1 

324.  Фреон R404a (10,6kg) ком. 1 

325.  Мотор вентилатора 10 w ком. 1 

326.  Мотор вентилатора 16w ком. 1 

327.  Експанзиони вентил TES-5 ком. 1 

328.  Mап гас ком. 1 

329.  Детектор гаса  плина ком 1 

330.  Вентилатор  Ø230  усисни ком. 1 

331.  Вентилатор Ø 300 усисни ком. 1 

332.  Гумице за славину ½“ 10/1 гар 1 

333.  Кугла вентил  3/8 “ 
 ком. 1 

334.  Кугла вентил  1/2 “ 
 ком. 1 

335.  Кугла вентил  3/4 “ 
 ком. 1 

336.  Кугла вентил  1 “ 
 ком. 1 

337.  Кугла вентил  5/4 “ 
 ком. 1 

338.  Кугла вентил  6/4 “ 
 ком. 1 
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339.  Кугла вентил  2“ 
 ком. 1 

340.  Кугла вентил 2 1/2 “ 
 ком. 1 

341.  Кугла вентил  3 “ 
 ком. 1 

342.  Равни пропусни вентил са точкићем 1/2 “ 
 ком. 1 

343.  Равни пропусни  вентил са точкићем 3/4 “ 
 ком. 1 

344.  Равни пропусни вентил са точкићем 1“ 
 ком. 1 

345.  Равни пропусни  вентил са точкићем 5/4  ком. 1 

346.  Равни пропусни вентил са точкићем 6/4  ком. 1 

347.  Равни пропусни вентил са точкићем 2“" ком. 1 

348.  Равни пропусни вентил са точкићем 21/2  ком. 1 

349.  Равни пропусни вентил са точкићем 3“  ком. 1 

350.  Равни пропусни вентил са капом ½“  ком. 1 

351.  Равни пропусни вентил са капом ¾“  ком. 1 

352.  Испусни вентил славина ½“  ком. 1 

353.  Испусни вентил славина 1/2 “са 

прикључком ¾“ ком. 1 

354.  Испусни вентил(полуга) ¾“ ком. 1 

355.  Испусни вентил(рукохват) ½“  ком. 1 

356.  Испусни вентил(рукохват) ¾“  ком. 1 

357.  Испусни кугла вентил(славина)1/2“  ком. 1 

358.  Испусни кугла вентил (славина)3/4“ ком. 1 

359.  Аутоматски wc испирач 
"Росан" или "одговарајући" ком. 1 

360.  Угаони (ек) вентил 3/8“x 3/8“ ком. 1 

361.  Угаони (ек) вентил 1/2“x 3/8" ком. 1 

362.  Угаони (ек) вентил 1/2“x ½“ ком. 1 



27 
 

363.  Клизна шипка за туш батерију"Росан" или 

"одговарајући" ком. 1 

364.  Еластични сифон за умиваоник 5/4 “ 
 ком. 1 

365.  
Флексибилни сифон одливно-преливни 

систем за каду 
 

ком. 1 

366.  Еластични сифон1/1 за судоперу 5/4“  ком. 1 

367.  Еластични сифон хоризонтални за каду 5/4“ ком. 1 

368.  
Еластични сифон испирна цев за wc шољу 

5/4“нискомонтажни 
 

ком. 1 

369.  Прикључно одводна гума (одводна цев) за 

балтик шољу Ø100 ком. 1 

370.  
Једноручна батерија за каду (зидна)  са 

ручним тушем "Минотти" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

371.  
Једноручна батерија за умиваоник  стојећа 

фиксни излив "Минотти" 

или"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

372.  

Једноручна батерија за судоперу  стојећа са 

две цеви"Минотти" или "одговарајућа" 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике 

ком. 1 

373.  Једноручна батерија  зидна за судоперу 

излив 300"Минотти" или "одговарајућа" ком. 1 

374.  
Једноручна батерија  стојећа за судоперу са 

извлачним тушем за испирање /доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене тех.карактеристике/ 

ком 1 

375.  Једноручна батерија  за биде 
"Минотти" или "одговарајућа" ком 1 

376.  Батерија дворучна за проточни бојлер зидна 

горњи излив ком 1 

377.  Батерија дворучна за проточни бојлер  

зидна  излив 300 мм ком 1 

378.  Излив (лула) 300 за једноручну батерију за 

судоперу  ком. 1 

379.  Продужетак 1/2“ x1/2“- 10мм  ком. 1 

380.  Продужетак 1/2“ x1/2“-15мм 
 ком. 1 

381.  Продужетак 1/2“ x 1/2“-20мм  ком. 1 

382.  Дупли нипли 1/2“ x1/2“хромирани   ком. 1 
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383.  Дупли нипли 3/4“ x3/4“хромирани   ком 1 

384.  Дупли нипли 3/8“ x1/2“хромирани  ком. 1 

385.  Дупли нипли 3/8“x3/8“хромирани 
 ком. 1 

386.  Ручица туш црева хромирана 
 ком. 1 

387.  Гибљиво црево туша до 1500 мм ком. 1 

388.  Горњи део вирбла1/2“са ручицом ком 1 

389.  Горњи део вирбла 1/2“ ком. 1 

390.  Горњи део  вирбла 1/2“ дужа  ком 1 

391.  Мешач за једноручне батерије 
 фи 35 раван (Minoti) ком. 1 

392.  Мешач за једноручне батерије фи 40 раван 

(Minoti) ком. 1 

393.  Бринокс црево 3/8“XМ10   
л-400мм за  стој.батер. ком 1 

394.  Бринокс црево  1/2“ХМ10  
л-400мм за  стој.батер.  ком 1 

395.  Бринокс црево3/8“ХМ8  
л-400мм за  стој.батер.  ком 1 

396.  
Бринокс црево  3/8“ x1/4“  
л-400мм за  стојећу батерију 
 

ком. 1 

397.  
Бринокс црево  1/2“ХМ10  
л-500мм за  стој.батер. 
 

ком 1 

398.  
Бринокс црево 3/8“ x3/8“  
л-400 мм за водокотлић. 
 

ком. 1 

399.  
Бринокс црево 3/8“ x1/2“   
л-400 мм  за водокотлић 
 

ком. 1 

400.  Бринокс црево 1/2“ x1/2“   
л-400мм  за бојлер ком. 1 

401.  Црево доводно за веш машину л-1,5м ком 1 

402.  Умиваонк 500 "А"+-5%са отвором  ком 1 

403.  wc шоља моноблок конзолна  
 ком 1 

404.  Умиваонк 600"А"+-5%са отвором 
 ком. 1 

405.  Умиваонк 430"А"+- 5%са отвором 
 ком. 1 
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406.  WC шоља Симплон "А" кл. ком. 1 

407.  wc шоља Балтик "А" кл." ком. 1 

408.  Моноблок  Симплон  ком. 1 

409.  Испирач аква комплет са цеви ком. 1 

410.  Пловак за  моноблок са месинганим навојем ком. 1 

411.  Водокотлић високомонтажни "Геберит" или 

одговарајући ком 1 

412.  Пловак пвц  доњи улаз ком. 1 

413.  Водокотлић високомонтажни 

АБС"Крушик"  или “одговарајући” ком. 1 

414.  Пловак за  водокотлића касетни 
Мс - навој ком. 1 

415.  Звоно за  водокотлић ком. 1 

416.  Полуга водокотлића ком. 1 

417.  Потезач за водкотлић ком. 1 

418.  Полуга прекидач рам за 

водокотлић"Крушик" ком. 1 

419.  Прекидач ТР-4   за водокотлић "Крушик" ком. 1 

420.  Перлатор за славину ком 1 

421.  

Плочице керамичке подне 33x33 мат сива 

сл.као вулкано греy или 

одговарајућа/доставити технички 

лист,извод из каталога где се могу видети 

тражене тех.карактеристике,дезен/  
"Вулкано греј "Зорка “ или „одговарајуће“ 

М2 1 

422.  

Плочице подне 45х45х0,9 боја 

светла,стандард Р10 противклизности за 

обућу,В класапротивклизности за босе 

ноге,4 степен отпорности на хабање 

КРИСТАЛ ОНИХ мат или 

одговарајуће/доставити технички 

лист,извод из каталога и сертификат о 

противклизности где се могу видети  све 

тражене тех.карактеристике/    
"Кристал оних"Зорка”или „одговарајуће“ 

М2 1 
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423.  

Плочице подне за екстеријер 33х33,тамне за 

јавне објекте стоне греј или одговарајуће 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике,дезен/  "Стоне 

греј"Зорка“ или „одговарајуће“ 

М2 1 

424.  

Плочице подне за екстеријер 33х33 ,марина 

беиге фт или одговарајуће 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике-/   
"Марина беиге"Зорка или „одговарајуће“ 

М2 1 

425.  

Плочице зидне 25х40 сјај,светла,отпорне на 

киселине,на стваранје мрља КОФФЕ 

ЛАТТЕ или одговарајуће/доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене тех.карактеристике/ 
  "Марина беиге"Зорка или одговарајуће 

               М2 1 

426.  Лајсна прелазна за плочице мат силвер ком 1 

427.  Када туш порцелан 80х80 четвртаста ком. 1 

428.  Даска за wc шољу ABS “Урош Пазова"или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ ком. 1 

429.  Поцинкована цев 2“ л-6000" ком. 1 

430.  Поцинкована спојница 1/2 " ком 1 

431.  Поцинкована спојница 3/4 " ком 1 

432.  Поц.редуцир 3/4“-1/2“ 
 ком. 1 

433.  Поц. колено 90  1/2“ 
 ком. 1 

434.  Поц. колено 90  3/4“ 
 ком. 1 

435.  Поц. колено 90  1“ 
 ком. 1 

436.  Поц. колено 90  5/4“ 
 ком. 1 

437.  Поц. колено 90  6/4“ 
 ком. 1 

438.  Поц. колено 90    2“ 
 ком. 1 

439.  Поц. дупли нипли  1/2“ 
 ком. 1 

440.  Поц. дупли нипли  3/4“ 
 ком. 1 
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441.  Поц. дупли нипли  5/4“ 
 ком. 1 

442.  Поц. дупли нипли   6/4“ 
 ком. 1 

443.  Поц. дупли нипли   1“ 
 ком. 1 

444.  Поц. дупли нипли  2“ 
 ком. 1 

445.  Поц. дупли нипли   3“ 
 ком. 1 

446.  Поц. тештик   1/2“ 
 ком. 1 

447.  Поц. тештик  3/4“ 
 ком. 1 

448.  Поц. тештик    1“ 
 ком. 1 

449.  Поц. тештик    5/4“ 
 ком. 1 

450.  Поц. тештик    6/4“ 
 ком. 1 

451.  Поц. тештик    2“ 
 ком. 1 

452.  Поц. муф   1/2“ 
 ком. 1 

453.  Поц. муф   3/4“ 
 ком. 1 

454.  Поц. муф   1“ 
 ком. 1 

455.  Поц. муф   5/4“ 
 ком. 1 

456.  Поц. муф   6/4“ 
 ком. 1 

457.  Поц. муф   2“ 
 ком. 1 

458.  Поц.редуцир  2“х 5/4“ 
 ком. 1 

459.  Поц.редуцир  2“х 1“ 
 ком. 1 

460.  Поц.редуцир 2“х6/4“ 
 ком. 1 

461.  Поц. редуцир 5/4Х1" 
 ком. 1 

462.  Поц.редуцир  2“х 6/4“ 
 ком. 1 

463.  Поц. чеп  1/2“ 
 ком 1 

464.  Поц. холендер спојница 1/2“ 
 ком. 1 
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465.  Поц. холендер спојница 3/4“ 
 ком. 1 

466.  Поц. холендер спојница 1“ 
 ком. 1 

467.  Поц. холендер спојница 5/4“ 
 ком. 1 

468.  Поц. холендер спојница 6/4“ 
 ком. 1 

469.  Поц. холендер спојница 2“ 
 ком. 1 

470.  Мс. полуспојница 1/2“ ком. 1 

471.  Мс. полуспојница 3/4“ 
 ком. 1 

472.  Мс. полуспојница 1“   
 ком. 1 

473.  Мс. полуспојница 2“ 
 ком. 1 

474.  Мс. полуспојница 3“   
 ком. 1 

475.  Мс. клизна спојница 1/2“ 
 ком. 1 

476.  Мс. клизна спојница 3/4“ 
 ком. 1 

477.  Мс. клизна спојница 1“ 
 ком. 1 

478.  Мс. клизна спојница 5/4“ 
 ком. 1 

479.  Мс. клизна спојница 6/4“ 
 ком. 1 

480.  Мс. клизна спојница 2“ 
 ком. 1 

481.  Пвц полуспојница 6/4“ 
 ком. 1 

482.  Пвц полуспојница 1/2“ 
 ком 1 

483.  Пвц полуспојница 1“ ком. 1 

484.  Пвц полуспојница 3/4“ 
 ком. 1 

485.  Пвц колено фи 20/90 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

486.  Пвц колено фи 20/45 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

487.  Пвц тештик  Ø20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

488.  Пвц муф  Ø25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 
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489.  Пвц муф СН фи 20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

490.  Пвц муф УН фи 20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

491.  Пвц колено са ушком СН фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

492.  Колено са ушком УН фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

493.  Пвц вентил са точком фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

494.  Пвц вентил са капом фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

495.  Пвц заобилазница фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

496.  Пвц колено фи 25/90 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

497.  Пвц колено фи25/45 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

498.  Пвц тештик фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

499.  Пвц муф  Ø25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

500.  Пвц муф СН фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

501.  Пвц муф УН фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

502.  Колено са ушком СН фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

503.  Колено са ушком УН фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

504.  Пвц вентил са точком фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

505.  Пвц вентил са капом фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

506.  Пвц заобилазница фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

507.  Пвц цев Ø 20/4000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

508.  Пвц цев Ø 40/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

509.  Пвц цев Ø 40/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

510.  Пвц цев Ø 40/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

511.  Пвц цев Ø 40/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

512.  Пвц цев Ø 50/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 
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513.  Пвц цев Ø 50/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

514.  Пвц цев Ø 50/1000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

515.  Пвц цев Ø 100/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

516.  Пвц цев Ø 100/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

517.  Пвц цев Ø 100/1000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

518.  Пвц лук Ø 40/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

519.  Пвц лук Ø 40/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

520.  Пвц лук Ø 50/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком 1 

521.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући ком 1 

522.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући ком 1 

523.  Пвц лук Ø 100/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком 1 

524.  Пвц коса рачва Ø 40/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

525.  Пвц коса рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

526.  Пвц T рачва Ø50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

527.  Пвц коса рачва Ø100/100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

528.  Пвц T рачва Ø100/100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

529.  Пвц права рачва 40/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

530.  Пвц права рачва 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

531.  Пвц ревизија Ø 40 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

532.  Пвц ревизија Ø 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

533.  Пвц ревизија Ø 100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

534.  Пвц ревизија Ø 40/250 
"Пештан"или „одговарајућа ком. 1 

535.  Пвц цев Ø 50/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

536.  Пвц цев Ø 50/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 
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537.  Пвц цев Ø 50/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

538.  Пвц цев Ø 50/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

539.  Пвц лук Ø 50/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

540.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

541.  Пвц коса рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

542.  Пвц права рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

543.  Пвц редуцир Ø 50/40 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

544.  Пвц редуцир Ø 40/32 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

545.  Пвц ревизија Ø 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

546.  Пвц цев Ø75/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

547.  Пвц цев Ø75/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

548.  Пвц цев Ø75/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

549.  Пвц цев Ø75/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

550.  Пвц лук Ø75х45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

551.  Пвц лук Ø75х90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

552.  Пвц коса рачва Ø75х50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

553.  Пвц права рачва Ø75х50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

554.  Пвц ревизија Ø 75 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

555.  Пвц лук Ø 110/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

556.  Пвц лук Ø 110/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

557.  Пвц коса рачва Ø 110/ 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

558.  Пвц права рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

559.  Пвц ревизија Ø 100" 
Пештан"или„ одговарајућа“ ком. 1 

560.  Пвц цев Ø 110х250 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 
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561.  Пвц цев Ø 110х2000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

562.  Пвц цев Ø 110х1000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

563.  Пвц цев Ø 110х2000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

564.  Пвц ревизија Ø110 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

565.  Пвц клизна спојница Ø50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

566.  Пвц клизна спојница Ø110 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

567.  Пвц цев Ø 125/250 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

568.  Пвц коса рачва Ø 75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

569.  Пвц права рачва Ø 75/ 50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

570.  Пвц коса рачва Ø 75/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

571.  Пвц права рачва Ø 75/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

572.  Пвц коса рачва Ø 110/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

573.  Пвц права рачва Ø 110/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

574.  Пвц коса рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

575.  Пвц права рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

576.  Пвц коса рачва Ø 75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

577.  Пвц права рачва Ø75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

578.  Пвц редуцир Ø63хØ50 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

579.  Пвц редуцир Ø40хØ32 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

580.  Пвц редуцир  Ø63 х Ø50 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

581.  Спојка црева 2" Ø63 
 ком. 1 

582.  Спојка црева 3/4" Ø25 
 ком. 1 

583.  Окитен црево 3/4"  Ø25 
 ком. 1 

584.  Окитен црево 6/4"  Ø50 
 ком. 1 
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585.  Окитен црево 2"  Ø63 
 ком. 1 

586.  Баштенско црево 3/4" мет. 1 

587.  Сливник вертикални са пвц решетком Ø 50 
 ком. 1 

588.  Сливник вертикални са пвц решетком Ø 70 
 ком. 1 

589.  
Сливник вертикални  са пвц решетком Ø 

100 
 

ком. 1 

590.  
Сливник  хоризонтални са пвц решетком Ø 

50 
 

ком. 1 

591.  
Сливник  хоризонтални са пвц решетком Ø 

70 
 

ком. 1 

592.  
Сливник  хоризонтални  са пвц решетком Ø 

100 
 

ком. 1 

593.  Прелаз олово- ПВЦ 1"х 5/4" ком. 1 

594.  Шелна амбро 80/2" ком. 1 

595.  Вентил еуро 80 овални ком. 1 

596.  Комад ливени фф 80/500 ком. 1 

597.  Хватач нечистоће 80 ком. 1 

598.  Подна Инох решетка 15х15 
 ком. 1 

599.  Подна Инох решетка 20х20 
 ком. 1 

600.  Линијска решетка угаона Л-350Х350 за 

одвод ком. 1 

601.  Кудеља 0.200 гр. ком. 1 

602.  Вијак (мс) М6x80 за wc шољу 
 гар. 1 

603.  Вијак (прохромски)М6x100 за wc шољу 
 гар 1 

604.  Вијак (прохром)за wc шољу М6х80 
 гар. 1 

605.  Вијак за лавабо „дијана“ М8х90 
 гар 1 

606.  Вијак за лавабо „дијана“ М8х120 
 гар 1 
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607.  Жива гума 250 гр. ком. 1 

608.  Teфлон трака 10 м ком. 1 

609.  Силикон универзални транспарентни 

300мл"Цересит"или “одговарајући” ком. 1 

610.  
Силикон санитарни транспарентни  300мл 

антифугицидни "Цересит"или 

“одговарајући” 
ком. 1 

611.  
Силикон санитарни бели 300мл 

антифугицидни 
 

ком. 1 

612.  Монтажни лепак момент фих 375гр. 
 ком. 1 

613.  Подна гума за шољу wc ком. 1 

614.  Гума фи 110 за симплон ком. 1 

615.  Гума за балтик шољу ком. 1 

616.  Сифонска гума 5/4” ком. 1 

617.  Џонсон (Гензла) гума Ø 100 ком. 1 

618.  Прикључно одливна гума Ø 100  за Балтик  

шољу  ком. 1 

619.  Гума сирова кг 1 

620.  Пребацивач за тело батерије  
 ком. 1 

621.  Држач сапуна зидни хромирани 
 ком. 1 

622.  

Туш кабина квадратна 80 полистирен 

стаклом опсег подешавања ширине 790-
810мм,х1850мм /доставити технички 

лист,извод из каталога где се 

могувидетитраженетех.карактеристике 

ком. 1 

623.  Стакло за туш кабину резервно адекватно 

понуђеној туш кабини ком. 1 

624.  
Магнетне лајсне са углом од 90 степени за 

четвртасте туш кабине 90x90 дужине 180 

цм дебљина стакла је 6 мм  
ком. 1 

625.  Ручка за туш кабину размак вијака 145 mm ком. 1 

626.  Точкићиза туш кабину горњи 
фи25 ком. 1 
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627.  Точкићи за туш кабину доњи фиксни фи 25 ком. 1 

628.  
Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском 

решетком и  
монтажним елементима л-750  

ком. 1 

629.  
Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском 

решетком и  
монтажним елементима л-850  

ком. 1 

630.  Типл пвц П-8 ком. 1 

631.  
Комплет штелујућа капа+розетна за узидни 

вентил 
 

ком. 1 

632.  Х комад ливени 100 ком. 1 

633.  Зупчаста спојка фи 75 ком. 1 

634.  Зупчаста спојка фи 100 ком. 1 

635.  Завеса параван 120х200  ком. 1 

636.  Завеса параван 180х200  ком. 1 

637.  Угаони држач паравана за каду 80х80 ком. 1 

638.  Комплет за монтажу лавабоа. Два вијка 

10x140 са уводницима и Фишер типловима. ком. 1 

639.  
Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 
350/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети 
 све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

640.  
Радијаторско ребро Al"Global"  VOX H 

600/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети 
 све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

641.  
Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 

800/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети  
све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

642.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом1/2" 
Данфос 

ком. 1 

643.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом3/4" 
Данфос 

ком. 1 
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644.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом3/8" 
Данфос 

ком. 1 

645.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом1/2" 
Данфос 

ком. 1 

646.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом3/4" 
Данфос 

ком. 1 

647.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом3/8" 
Данфос 

ком. 1 

648.  
Радијаторски равни испусни вентил 1/2"-
навијк 
Данфос 

ком. 1 

649.  
Радијаторски равни испусни вентил 3/4"-
навијак 
Данфос 

ком. 1 

650.  
Радијаторски равни испусни вентил 3/8"-
навијак 
 

ком. 1 

651.  
Радијаторски угаони испусни вентил 1/2"-
навијк 
Данфос 

ком. 1 

652.  
Радијаторски угаони испусни вентил 3/4"-
навијак 
 

ком. 1 

653.  
Радијаторски угаони испусни вентил 3/8"-
навијак 
Данфос 

ком. 1 

654.  Радијаторски редуцир1х1/2"десни 
 ком. 1 

655.  Радијаторски редуцир1х1/2"леви 
„Global " или одговарајући" ком. 1 

656.  Радијаторски редуцир1х3/8"десни 
 ком. 1 

657.  Радијаторски редуцир1х3/8"леви 
 ком. 1 

658.  Радијаторски редуцир 5/4"х1/2"десни 
 ком. 1 

659.  Радијаторски редуцир 5/4"х1/2"леви 
 ком. 1 

660.  Радијаторски редуцир SN 5/4"х1/2"леви 
 ком. 1 

661.  Радијаторска спојница 1" 
 ком. 1 

662.  Радијаторска спојница 5/4" 
 ком. 1 

663.  Радијаторски чеп 1" десни 
 ком. 1 
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664.  Радијаторски чеп 1" леви 
 ком. 1 

665.  Радијаторски чеп 5/4" десни 
 ком. 1 

666.  Радијаторски чеп 5/4" леви 
 ком. 1 

667.  Радијаторски чеп 3/8" десни 
 ком. 1 

668.  Радијаторски чеп 3/8" леви 
 ком. 1 

669.  Одзрачна славина 1/2" 
 ком. 1 

670.  Одзрачна славина 3/8" 
 ком. 1 

671.  Дихтунг радијаторски 1" 
 ком. 1 

672.  Носач  радијаторски NGR ком. 1 

673.  Конзола радијаторска RKP ком. 1 

674.  Цеви црне шавне 1/2" л-6000 кг 1 

675.  Цеви црне шавне 3/4"л-6000 кг 1 

676.  Цеви профиласте 40х40 л-6000 кг 1 

677.  Цеви профиласте 20х40 л-6000 кг 1 

678.  Цеви профиласте 100x40 л-6000 кг 1 

679.  Цеви профиласте120x60 л-6000 кг 1 

680.  Клизачи за фиоке л-400 ком. 1 

681.  Рингла за намештај ком. 1 

682.  Плот за врата собна 80/200 са штоком 10 

фурнирана буква ком. 1 

683.  Цилиндар асиметричан 30+35 
"БС"или "одговрајући" ком. 1 

684.  Цилиндар  за PVC врата дужи 

50+40/доставити узорак/ ком. 1 

685.  Брава  за  дрвена  врата  „6.5”кључ  ком. 1 

686.  Брава  за  дрвена  врата     „6.5”цилиндар  ком. 1 

687.  Брава за дрвена врата 8 (купатилска)за 

санитарне просторије /доставити узорак/  ком 1 
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688.  Брава за дрвена врата  „8” кључ  
 ком. 1 

689.  Опруга за браву ком. 1 

690.  Цилиндар браве 30+30са кодираним  

кључем ком. 1 

691.  Лепак за дрво 1/1 
 ком. 1 

692.  Лепак синтелан 0.8 
"Елан" или "одговарајући" ком. 1 

693.  Нивелишућа масаIsomat flowcret 1-10 1/25 ком 1 

694.  Основни премаз  -ПрајмерSika® Primer-11 
W   1/5 кг 1 

695.  Лепак за етисонUzin u 1000 si  1/10 кг ком 1 

696.  Лепак за етисон Uzin gn 222  1/5 кг ком 1 

697.  
Спојница  за осцилујућа врата 150 Шпилтер 

шарке 
 

ком. 1 

698.  Клап шарка равна са плочицом ком. 1 

699.  Клап шарка коленаста са плочицом  
 ком. 1 

700.  Шарке за прозоре увртне фи 13 ком. 1 

701.  Прихватник  за  врата угаони 
Бане ком. 1 

702.  Прихватник  за  врата  равни 
АГБ ком. 1 

703.  Прихватник за врата равни 18 мм  
АГБ ком. 1 

704.  
Гарнитура квака са штитом за врата 

1600.06.219-"БС"или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
гар 1 

705.  
Штит (шилд) за браву кључ елоксирани БС 

1184.90.220 
"БС"или "одговарајући" 

             пар. 1 

706.  
Квака за  врата  са  продужном шипком 

1182.92.219 
"БС"или "одговарајући" 

пар. 1 

707.  Прстен за кваку ком. 1 

708.  Увртна спојница Ø16 
 ком. 1 

709.  Гарнишла округла са носачима л-2000 ком. 1 

710.  Држачи за гарнишлу ком. 1 
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711.  Вијак торбан  М6х60 
 ком. 1 

712.  Вијак торбан  М6х80 
 ком. 1 

713.  
Вијак   за   сaлонит   М6х120   са 

потп.навојем  
 

ком. 1 

714.  Подлошка гумена за   вијак  за салонит  
 ком. 1 

715.  Подлошка метална за вијак   за салонит 
 ком. 1 

716.  Ивер вијак 3х30 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

717.  Ивер вијак 3х40   Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

718.  Ивер вијак 3х50   Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

719.  Ивер вијак 4х16 за клап шарке 
 ком. 1 

720.  Ивер вијак 4х30 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

721.  Ивер вијак 4х40 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

722.  Ивер вијак 4х50 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

723.  Ивер вијак 4х60 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

724.  Ивер вијак 5х40 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

725.  Ивер вијак 5х50 Zn ЈУС 515 ком. 1 

726.  Ивер вијак 5х60 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

727.  Ивер вијак 5х70 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

728.  Ивер вијак 5х100 Zn ЈУС 515 ком. 1 

729.  Ивер вијак 5х120 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

730.  Ивер вијак 6х40 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

731.  Ивер вијак 6х50 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

732.  Ивер вијак 6х60 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

733.  Ивер вијак 6х70 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

734.  Ивер вијак 6х100 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 



44 
 

735.  Ивер вијак 6х120 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

736.  Завртањ машински 1.103 М4х20 
 ком. 1 

737.  Завртањ  машински 1.053 М6х40 
 ком. 1 

738.  Завртањ машински 1.053 М8х60 
 ком. 1 

739.  Завртањ машински 1.053 М10х40 
 ком. 1 

740.  Завртањ машински 1.051 М8х60 
 ком. 1 

741.  Завртањ машински 1.053 М10х50 
 ком. 1 

742.  Завртањ машински 1.051 М10х50 
 ком. 1 

743.  Завртањ машински 1.051 М12х60 
 ком. 1 

744.  Завртањ машински 1.051 М14х80 
 ком. 1 

745.  Завртањ машински 1.051 М16х80 
 ком. 1 

746.  Навртка М6 
 ком. 1 

747.  Навртка М8 
 ком. 1 

748.  Навртка М10 
 ком. 1 

749.  Навртка М12 
 ком. 1 

750.  Навртка М14 
 ком. 1 

751.  Навртка М16 
 ком. 1 

752.  Вијак за лим 1.465  4х 20 
 ком. 1 

753.  
Прохромски вијак за лим 
ДИН 7981 М4х50 
 

ком. 1 

754.  Вијак за лим 1.465 3.9 х19  ком. 1 

755.  Вијак за дрво 1.500 6 х120  
 ком. 1 

756.  
Инбус вијак са цилинд главом  912  8х20  

8.8 
 

ком. 1 

757.  
Инбус вијак са цилинд главом  912  8х60  

8.8 
 

ком. 1 
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758.  Инбус вијак са цилинд главом 912  8х70  8.8 
 ком. 1 

759.  
Инбус вијак са цилинд главом 912  8х100  

8.8  
 

ком. 1 

760.  Машински вијак 1.053М12х40Zn  8.8 
 ком. 1 

761.  Машински вијак 1.053 М12х60Zn  8.8 
 ком. 1 

762.  Машински вијак 1.051 М12х60Zn 8.8 
 ком. 1 

763.  Машински вијак  1.103 М4х16 
 ком. 1 

764.  Машински вијак 1.103 М4х18 
 ком. 1 

765.  Машински вијак 1.103 М4х20 
 ком. 1 

766.  Машински вијак 1.103 М4х25 
 ком. 1 

767.  Машински вијак 1.103 М4х30 
 ком. 1 

768.  Машински вијак 1.103 М4х35 
 ком. 1 

769.  Машински вијак 1. 103 М4х40 
 ком. 1 

770.  Машински вијак 1.130 М5х20 
 ком. 1 

771.  Машински вијак 1.130 М5х40 
 ком. 1 

772.  Машински вијак 1.053 М6х10 
 ком. 1 

773.  Машински вијак 1.053 М6х20 
 ком. 1 

774.  Машински вијак 1.053 М6х45 
 ком. 1 

775.  Машински вијак 1.053  М8х40 
 ком. 1 

776.  Машински вијак 1.053  М8х50 ком. 1 

777.  Машински вијак 1.053  М8х60 
 ком. 1 

778.  Машински вијак 1.051 М8х60  ком. 1 

779.  Машински вијак 1.053 М12х40  8.8 
 ком. 1 

780.  Машински вијак 1.053  М12х60 8.8 
 ком. 1 
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781.  Машински вијак 1.051 М12х60 8.8 
 ком. 1 

782.  Анкер шраф М10х100  ком 1 

783.  Анкер шраф м12х120  ком. 1 

784.  Торбан вијак 6х50  
 ком. 1 

785.  Торбан вијак 6х50  
 ком. 1 

786.  Типл ударни (мастер вијак) 6x40 
 ком. 1 

787.  Блок закивак Ал Ø4х10мм 
 ком. 1 

788.  Блок закивак Ал Ø4х12мм 
 ком. 1 

789.  Блок закивак Ал Ø4х20мм 
 ком. 1 

790.  Блок закивак Ал Ø5х10мм 
 ком. 1 

791.  Блок закивак Ал Ø5х12мм 
 ком. 1 

792.  Равна подлошка ДИН 125 М6 Zn 
 ком. 1 

793.  Равна подлошка ДИН 125 М8 Zn 
 ком. 1 

794.  Еластична подлошка ДИН 110 М10 
 ком. 1 

795.  Еластична подлошка ДИН 110 М12  ком. 1 

796.  Еластична подлошка ДИН 110 М14  ком. 1 

797.  Кукасти вијак Л 5х60 
 ком. 1 

798.  Кукасти вијак Л 3.5х60 
 ком. 1 

799.  Ексер 16х30 кг 1 

800.  Ексер 20х40 кг 1 

801.  Ексер 25х50 кг 1 

802.  Ексер 34х80 кг 1 

803.  Ексер 38х100 кг 1 

804.  Ексер 42х100 кг 1 
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805.  Ексер   42х120 кг 1 

806.  Водоотпорна шпера Буква 1250х2500х 10 

мм ком. 1 

807.  Водоотпорна шпера Буква 1250х2500х 18 

мм ком. 1 

808.  Медијапан сирови 2800х2070х3 мм ком. 1 

809.  Мрежица рабиц отвори 10х10 М2 1 

810.  Катанац  45мм   
 ком. 1 

811.  Катанац  60мм   ком. 1 

812.  Подешавајућа системска бравица за дрвене 

ормаре „Бане Секулић“ или одговарајућа ком 1 

813.  Тестерица за убодну тестеру  
 ком. 1 

814.  Ланац Хусгварна 13-3/8” 23 зуба тример ком. 1 

815.  Ланац  Хусгварна х-3/8  ”34  зуба моторка ком. 1 

816.  Турпија ф 4,8 ком. 1 

817.  Кружна тестера   Видија 250х3.2х30  ком. 1 

818.  Плоча дијамантска резна115x22х6 Ком. 1 

819.  Лист тестере 762 мм ком. 1 

820.  Куке за гардеробу за врата веће ком. 1 

821.   Пур пена универзална 0,750 
"Цересит" или "одговарајућа" ком. 1 

822.  Спирална бургија за метал Ø2" 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

823.  Спирална бургија за метал Ø4" 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

824.  Спирална бургија за метал Ø3,2 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

825.  Спирална бургија за метал Ø4,2 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

826.  Спирална бургијаза метал Ø5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

827.  Спирална бургја за метал Ø6 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

828.  Спирална бургија за метал Ø6,5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 
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829.  Спирална бургија за метал Ø7,5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

830.  Спирална бургија за метал Ø8 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

831.  Спирална бургија за метал Ø10 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

832.  Спирална бургија за метал Ø12 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

833.  Спирална бургија  за метал Ø14 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

834.  Бургија за бетон SDS plus 6/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

835.  Бургија за бетон SDS plus 8/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

836.  Бургија за бетон SDS plus 10/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

837.  Бургија за бетон SDS plus 12/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

838.  Футер за бушилицу ручну М12 ком. 1 

839.  Каиш клинасти назубљени AVX 13x2000 ком. 1 

840.  Зуп.ремени каиш AVX 12.5Х10Х2350La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

841.  Зуп.ремени каиш AVX 13Х10Х2350La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

842.  Рем.каиш10x1750 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

843.  Рем.каиш10x875 Li 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

844.  Рем.каиш10x875 Lа 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

845.  Рем.каиш10x672 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

846.  Рем.каиш 10х978 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

847.  Рем.каиш 10х1700 spz 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

848.  Рем.каиш 10х690La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

849.  Пљоснати каиш 60х2400 ком. 1 

850.  Пљоснати каиш 80х2400LT 14  ком. 1 

851.  Пљоснати каиш 40х2400LT 14 ком. 1 

852.  Лежај  аксијални 51109 
 ком. 1 
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853.  Лежај  аксијални 51305 
 ком. 1 

854.  Лежај 6010 
 ком. 1 

855.  Лежај 6006 2zr 
 ком. 1 

856.  Лежај 607 2z 
 ком. 1 

857.  Лежај 6202  
 ком. 1 

858.  Лежај 6203 
 ком. 1 

859.  Лежај 6204 
 ком. 1 

860.  Лежај 6205 
 ком. 1 

861.  Лежај 6206 zz ком. 1 

862.  Лежај радијални 6207 
 ком. 1 

863.  Лежај радијални 6210 
 ком. 1 

864.  Лежај 6305 
 ком. 1 

865.  Toчак окретни за Ø200 за контејнере   ком. 1 

866.  Toчак окретни за Ø100 за конобарска 

колица   ком 1 

867.  Семеринг 7х22х42  ком. 1 

868.  Семеринг 10х35х52 ком. 1 

869.  Семеринг12х22х7     ком. 1 

870.  Семеринг 14х22х4    ком. 1 

871.  Семеринг 25х42х7    ком. 1 

872.  Семеринг 28х47х7   ком. 1 

873.  Семеринг 30х45х10    ком. 1 

874.  Семеринг 35х52х10   ком. 1 

875.  Семеринг 31.5х44.5х6.3   ком. 1 

876.  Семеринг 32х62x7   ком. 1 
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877.  Семеринг 35х62х10    ком. 1 

878.  Семеринг 35х47х7    ком. 1 

879.  Семеринг 38х52х10  ком. 1 

880.  Семеринг 38х54х10   ком. 1 

881.  Семеринг 35х56х10 ком. 1 

882.  Семеринг 40х80х10  ком. 1 

883.  Семеринг 58х35х10  ком. 1 

884.  Семеринг 60х80х10  ком. 1 

885.  Спреј за  заваривање Перфект  ком. 1 

886.  Сребро Аг40% цд обложено фи 2,0 кг. 1 

887.  Електрода 2,5 мм Е27R 
 „Елвако“или одговарајуће кг 1 

888.  Електрода 3,25мм Е27R03 
„Елвако“ или одговарајуће кг. 1 

889.  Електроде супер НИ фи 2,5 
„Елвако“ или одговарајуће кг 1 

890.  Електроде супер НИ фи 3,25 
„Елвако“или одговарајуће кг 1 

891.  Челична четка 4-редна 
 ком. 1 

892.  Гумени дихтунг за косе прозоре (ојачан 

жицом) ком 1 

893.  Носач клизних  4 точића M8 Ø 24 ком 1 

894.  Носач клизних  4 точићаM12 Ø 40 ком 1 

895.  Жица за CO2  варење 0,8мм кг 1 

896.  Жица тинол кг 1 

897.  Жица опружна прохромска 3 мм  кг 1 

898.  Жица опружна прохромска 4 мм  кг 1 

899.  Лот сребро Кг 1 

900.  Бонсек платно ком. 1 
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901.  Спреј одвијач ком. 1 

902.  Плоча за сечење Ø115x1,6x22 
 ком. 1 

903.  
EP10-76 алуминијумска горња двоканална 

шина – боја мат сребро  
Дужина шине 2 m  

ком. 1 

904.  
EP10-74 алуминијумска доња двоканална 

шина – боја мат сребро  
Дужина шине 2 m  

ком. 1 

905.   
EP10 механизам симетрични .do 45kg ком. 1 

906.  Плоча за сечење Ø230x3x22,2 
 ком. 1 

907.  Плоча за сечење  355x3,5х25,4 
 ком. 1 

908.  Брава за метална врата са ваљком 2.5   ком. 1 

909.  Брава за метална врата са језичком 3.5  ком. 1 

910.  Панол паста ком. 1 

911.  Антирост ком. 1 

912.  Фуг маса Кнауф  5/1 или одговарајућа ком. 1 

913.  Испуна гипс 5/1 ком. 1 

914.  Глет маса Махсима  25/1  или"одговарајућа" ком. 1 

915.  Лепак за  плочице.CM 11+ 25/1или 

"одговарајући" ком. 1 

916.  Лепак  за  плочице.CM 16    25/1 или 

"одговарајући" ком. 1 

917.  Водоодбојна фуг  маса CЕ40 2/1кг  бела или 

"одговарајућа" ком. 1 

918.  Водоодбојна  фуг  маса CЕ43 2/1кг или 

"одговарајућа" ком. 1 

919.  Тонер окер  0.1 ком. 1 

920.  Тонер жути  0.1  ком. 1 

921.  Тонер  кајсија    0.1  ком. 1 

922.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

923.  Тонер плави 1/1 ком. 1 
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924.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

925.  Боја акрилна пуна дисперзија  водоперива 

тонирана РАЛ 285 -20 Y    10/1 Vitex ком. 1 

926.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

927.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

928.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

929.  Боја уљана светло зелена ком. 1 

930.  Боја за бетон браон  уљана 0.75 ком. 1 

931.  Емајл   лак   0,75   тамно   браон 
 ком. 1 

932.  Лак за чамце безбојан деколух 0,75   ком. 1 

933.  
Фасадна боја Зорка  профи  примера  боја 

бела  14/1 1503или одговарајућа  
 

ком. 1 

934.  
Примера полудисперзиона боја бела за 

ентеријер 14/1 1503 
"Зорка"  или „одговарајућа" 

ком. 1 

935.  
Дисперзиона боја профи линеа плус перива 

бела15/1 V020 1503 
"Зорка"  или одговарајућа" 

ком. 1 

936.  Дисперзиона боја за ентеријер профи  

Линеа „Зорка“ или „одговарајућа“ ком. 1 

937.  Подлога профи 1:9 безбојна 0.8 л "Зорка" 

или „одговарајућа" ком. 1 

938.  Глет маса профи за ентеријер1503 бела 25кг  
"Зорка" или „одговарајућа" ком. 1 

939.  
Фасадна боја профи пласт.акрилна  1503 

1/15  
"Зорка" или „одговарајућа" 

ком. 1 

940.  
Махсипол 25/1 на воденој бази 
(обел.терена) 
"Махсима" или „одговарајућа" 

ком. 1 

941.  Емајл лак антика  директ Зоралух сива 

0,70/0021"Зорка" или „одговарајућа" ком. 1 

942.  
Aкрилни емајл лак  Зоралух жута 0,70/00 

1018 
"Зорка" или „одговарајућа" 

ком. 1 
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943.  Лак Лазура 0.75 кестен  
 ком. 1 

944.  Лак Лазура 0,75 храст     
 ком. 1 

945.  Лак Лазура 1/2.5 зелена  
 ком. 1 

946.  Лак   лазура   Палисандер   1/2.5 
 ком. 1 

947.  Емајл   лак  0,75  тамно   браон  
 ком. 1 

948.  Емајл  лак  0,75  црна   
 ком. 1 

949.  Емајл  лак   0,75   бела   
 ком. 1 

950.  Емајл лак 0,75 црвена  
 ком. 1 

951.  Емајл лак 0,75  зелени  
 ком. 1 

952.  Рефлектујућа боја (жута) "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

953.  Ефект   лак  зоралух  сива  о,75 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

954.  Ефект  лак  зоралух  плава  о,75 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

955.  Емајл   лак   0,75 тамно   браон 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

956.   Основна боја задрво 
 ком. 1 

957.  Емајл лак црвени 0.75 
 ком. 1 

958.  Емајл лак зелени 0.75 
 ком. 1 

959.  Емајл лак жути 0.75 
 ком. 1 

960.  Емајл лак тамно-плави 0.75 
 ком. 1 

961.  Нитро бајц 0,75 храст 0011 
 ком. 1 

962.  Нитро основна (сива) 0,75 7001RAL 
 ком. 1 

963.  Асфалтон бели 30кг/1 Зоралух 1503"Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

964.  Асфалтон жути30кг/1 Зоралух 2497"Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

965.  Разређивач 20/1 Зоралух 5481 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

966.  Разређивач нитро 0,8 5350 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 
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967.  Разређивач уљани 0,8  5220 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

968.  Радијаторски  лак  белиVOC 0,75 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

969.  Кит за дрво водоразредив бели 0,8 "Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

970.  Боја бела за метал 3 у 1 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

971.  Разређивач боје за метал 3 у 1 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

972.  Воскирани сандолин  
(боја Зелена10) "Зорка" или одговарајући" ком. 1 

973.  Самол.супер GNG фолија 2.74 м х 121,9 м ком. 1 

974.  Корунд папир 600мм П-80 мет 1 

975.  Корунд папир 600мм П-100 мет 1 

976.  Корунд папир 600мм П-150 мет 1 

977.  Корунд тракасти П-80 Мет 1 

978.  Корунд тракасти П-100 Мет 1 

979.  Корунд тракасти П-150 Мет 1 

980.  Корунд тракасти П-220 Мет 1 

981.  Корунд тракасти П-240 Мет 1 

982.  Корунд тракасти П-280 Мет 1 

983.  Корунд тракасти П-360 Мет 1 

984.  Корунд тракасти П-500 Мет 1 

985.  Корунд    троугласти    за    миш 

шлајферицу ком. 1 

986.  Водена шмиргла П-200 ком. 1 

987.  Водена шмиргла П-240 ком. 1 

988.  Скоч брајат П-600 сива ком. 1 

989.  Фангла  ПВЦ ком. 1 

990.  Ваљак кончани 25 цм "Shuller" или 

"одговарајући" ком. 1 
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991.  Уложак за ваљак 120  
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

992.  Уложак ваљака за фарбање  100  
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

993.  Уложак  ваљак за кречење  100 
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

994.  Угаона четка „2.5” 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

995.  Глетарица  гумена  280х140    8-
10мм"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

996.  Глетарица са сунђером 280х140 40мм 

"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

997.  Глетарица    280х130    8х8    мм  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

998.  Четка  за фарбање 100 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

999.  Четка за фарбање 80    
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1000.  Четка  за фарбање70   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1001.  Четка за фарбање 60   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1002.  Четка за фарбање 50   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1003.  Четка за фарбање 40   
"Shuller" или "одговарајућа ком. 1 

1004.  Четка за фарбање 30   
"Shuller" или "одговарајућа ком. 1 

1005.  Шпахтла  гребенаста  18о  "Shuller" или 

"одговарајућа" ком. 1 

1006.  Шпахтла 150  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1007.  Шпахтла 125 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1008.  Шпахтла 100 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1009.  Шпахтла 75  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1010.  Шпахтла 50  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1011.  Јапанска  шпахтла  4  ком. 
"Shuller" или "одговарајућа"   ком. 1 

1012.  Perma Wihte  0,75,боја која спречава појаву 

буђи ком. 1 

1013.  
Еластична  вокомпонентна изолациона маса 

маса AQUAMAT-ELASTIC 
 

ком 1 

1014.   Маса за изолацију FLEXPU 40 SIVI 600ML               ком               1 

https://www.isomat.rs/product/aquamat-elastic-2-sr/
https://www.isomat.rs/product/aquamat-elastic-2-sr/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdplshop.com%2Fshop%2Fzaptivne-mase-pene%2Fflex-pu-40-sivi-600-ml%2F&psig=AOvVaw08vRrSzcilHxOmSzi4rSJw&ust=1583959740130000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLDFwv_jkOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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1015.  Tub-tile сет  0,946л   боја за купатила ком. 1 

1016.  1-компонентни лепак на бази хлорид 

полиуретана SikaBond AT- Metal 300 мл. ком. 1 

1017.  L-профил за армстронг плоче 25х25  ком. 1 

1018.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 1200 

мм бели ком. 1 

1019.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 3700 

мм бели ком. 1 

1020.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 600 

мм бели ком. 1 

1021.  Жица за армстронг плоче 500мм окце ком. 1 

1022.  Жица за армстронг плоче  500мм кука ком. 1 

1023.  Жабица за висилицу за армстронг плоче ком. 1 

1024.  
Плафон     минерална    равна ивица    

феинестратос    600х600 5мм-армстронг 

плоча 
ком. 1 

1025.  Лексан UV отпоран 2,1 м х 3 м дебљине 10 

мм транспарентн М2 1 

1026.  Вијак за лексан са шестоугаоном главом 

6,3х 19 или 6,3х25 са заптивном подлогом ком. 1 

1027.  Вијак за лексан са шестоугаоном главом 

4,8х25,6 ком. 1 

1028.  Профил Ал. За лексан ком. 1 

1029.  Цемент 25/1 ком. 1 

1030.  Малтер машински за спољну употребу 35/1 ком. 1 

1031.  Малтер репаратурни фини сика монотоп 

620 25/1или одговарајући ком. 1 

1032.  Гипс 1/1 ком. 1 

1033.  Кондор ролна ком. 1 

1034.  Битулит 1/4.5 ком. 1 

1035.  
СИКА  TopSeal 107-2  
двокомпонентни,паропропусни полимер-
модификовани цементни малтер 
 1/25+1/5  или одговарајући 

ком. 1 

1036.  Ригипс плоче 9,5 х 2000 ком. 1 

1037.  Ригипс плоче 12,5 х 2000 ком. 1 
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1038.  Газиште поцинкована решетка 

3000х1000/30х30/ х-28 ком. 1 

1039.  Газиште истегнути метал 

1000х2000/50х20мм/ ком. 1 

1040.  Лим трапезни пластифицирани 20/130 0,5-
2м браон М2. 1 

1041.  
Креп трака  за професионалну употребу у 

молерско фарбарским радовима  3.8 мм х 

33м 
ком. 1 

1042.  
Креп трака  за професионалну употребу у 

молерско фарбарским радовима  5.0 мм х 

33м 
Ком 1 

1043.  Гит боди фибер  ком. 1 

1044.  Гит обичан боди софт 1/1 ком. 1 

1045.  Боди гит 999 1/1 ком. 1 

1046.  Боди гит 950 црни 1/1 ком. 1 

1047.  Хладна асфалтна мешавина Омега Бит 1/25 

или одговарајућа ком. 1 

1048.  Четка челична петоредна ком. 1 

1049.  Ножићи  за скалпер 10/1 пак 1 

1050.  Трака позор жута   кг 1 

1051.  Дијамантска  резна плоча Ø115x2.5 Swaty ком. 1 

1052.  Дијамантска  резна  плоча Ø230х2.5 Swaty ком. 1 

1053.  Брусни  (ламелни)дискØ115 П80 ком. 1 

1054.  Брусни (ламелни)дискØ115 П100 ком. 1 

1055.  Брусни(ламелни)диск Ø115 П120 ком. 1 

1056.  Мач за моторну тестеру 18 3/8 " 1,5 мм ком. 1 

1057.  
Мотoрно уље  за четворотактне дизел 

моторе  тешких транспортних    

возила,аутобуса и грађевинских   

машина15w-40 10/а 

ком. 1 

1058.  
Moторно уље за четворотактне бензинске 

моторе  путничких и лако   доступних  

возила 15w-40 1/1 
ком. 1 

1059.  Хидраулично уље 1/10 ком. 1 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Испоручилац је дужан да за потребе Наручиоца испоручи материјал и резервне делове  
следећих карактеристика: 
 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама. 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави извод из каталога са фотографијом ,техничким 

описом дела понуђених добара произвођача или дистрибутера или сертификат или 

технички лист из којег је видљиво да је понуђено добро одговарауће, односно задовољава 

захтеване техничке каракеристике  за следеће позиције из спецификације добара: 52, 53 ,55, 
57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 80, 372, 374, 421, 422, 423, 424, 425, 622, 638, 639, 640. 
Као и узорке за следеће позиције из спецификације: 16, 34, 51, 54, 56, 58, 370, 371, 428, 683, 
686, 700. 

1060.  Течност за кочнице  0.5 ком. 1 

1061.  Течност  за  расхладне  системе мотора-
антифриз  ком. 1 

1062.  Уља за ваздушне компресоре 1/1 ком. 1 

1063.  Уље за ланце моторних тестера и тримера 

1/1 ком. 1 

1064.  Уље моторно минерално за косачице 1/1 ком. 1 

1065.  Адитив за дизел 1/1 ком. 1 

1066.  Течност  за  прање  ветробрана летњи 1/1 ком. 1 

1067.  Течност  за  прање  ветробрана зимски 1/1 ком. 1 

1068.  Мазива маст-калцијумова маст 0,4 ком. 1 

1069.  Мазива   маст-литијумова  маст 0,4 ком. 1 
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Понуда уз коју није достављен захтевани каталог са фотографијом,или сертификат 

или технички лист као и узорци за тражене позиције у техничкој спецификацији биће 

одбијена као неприхватљива.  
 
Испоручилац ће вршити испоруку добара  по јединичним ценама из Образца Понуде и 

структуре понуђене цене  Образац 1. (Поглавље VI ове конкурсне документације, у складу 

са Упутством како се доказује испуњеност додатних услова.) 
 Јединичне цене ће исказати без обрачунатог ПДВ-а и биће фиксне до краја уговореног 

рока.(период од године дана или утрошком опредељених средстава-процењена вредност ). 
Јединичном ценом наведених добара обухваћени су сви зависни трошкови 

продаје:трошкови амабалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту примо 

предаје добара. 
Вредност реализације уговора не може прећи износ процењене вредности јавне набавке 

коју ће Наручилац  саопштити приликом отварања понуда. 
Коначна вредност уговора утврдиће се на основу количина испоручених добара и 

јединичних цена из Обрасца понуде и структуре понуђене цене Образац 1. (Поглавље VI ове 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност додатних 

услова.) 
 

Уколико се током реализације овог Уговора јави потреба за неким од материјала или 

резервних делова  који нису наведени у оквиру техничке спецификације, Испоручилац је 

дужан да исте прибави по тржишним ценама а све у оквиру средстава која су за ову намену 

одобрена финасијским планом Наручиоца. Наручилац  ће од Испоручиоца пре испоруке  
затражити понуду како би ценио дали је  иста на упоредивом тржишном нивоу. Наручилац 

задржава право да изврши упоређивање цене и уколико постоји велико/знатно одступање у 

нивоу понуђене  са упоредним тржишном ценом Наручилац ће  да тражити /захтевати  

усаглашавање истих, и тек након тога може доћи до релизације предметне набавке, без 
предходног анексирања уговора. 
 
Квалитет добра, грешке у квалитету, квантитету и рекламација  
 
Сматра се да је извршена адекватна испорука добара, односно да је извршен квалитативан и 
квантитативни пријем, када овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца потпишу документ 

о пријему - отпремницу. 
Утврђивање количине-квантитативни пријем, врши се бројањем и појединачним прегледом 

сваког паковања. 
Квалитет испоручених добара мора одговарати техничким карактеристикама добара датих 

у понуди. 
Ако се утврди да испоручена добра имају било какве недостатке Наручилац ће сачинити 
писану рекламацију којом ће наложити Испоручиоцу да, у најкраћем року, а не дуже од 3 
(три) дана од дана пријема рекламације Наручиоца електронском поштом, неисправна 

добра замени новим исправним истог или бољег квалитета. 
Испоручилац је у обавези да у наведеном случају, у свему поступи по налогу Наручиоца и 

то о сопственом трошку. 
Уколико Испоручилац не поступи у складу са наведеним, Наручилац има право на раскид 

уговора и накнаду штете. 
 

4. Мере заштите  
 

Понуђач је дужан да приликом испоруке добара, примењује све потребне мере заштите у 

складу са законским одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 

гласник РС“ бр. 101/2005 и 91/2015); Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ 

бр. 62/2014 и 6/2016-др.Закон); Закон о општој безбедности производа („Службени гласник 
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РС“ бр. 41/2009); Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 

(„Службени гласник РС“ бр. 36/2009). 
 
 
 

5. Рок извршења испорукe 
 

Испоручилац је обавезан да испоруку добара врши сукцесивно од  дана потписивања 

уговора у складу са писаним захтевима наручиоца за испоруку, у погледу врсте, количине, и 

динамике. 
Извршилац се обавезује да испоруку добара изврши у року 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за испоруку. 
Испорука се врши радним данима, у термину по договору Наручиоца и Испоручица. 
Место испоруке је магацински простор: 
 
                                                   хотел „Оморика“, на Калуђерским барама, ул. нема бб.  и  
                                                   хотел „Бреза“,  у  Врњачкој бањи  ул. Врњачка бр. 26. 
 
Предметна добра се испоручују у индивидуалној односно оригиналној произвођачкој 

амбалажи која мора да садржи декларацију са свим неопходним подацима и да буде 

адекватна за свако добро. 

 
Испоручилац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до приспећа на место 

испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Наручилац. 
 
Испоручено добро за које је констатовано да не задовољава тражени квалитет 

сматраће се да није примљено. 
 
Адекватна испорука је извршена када овлашћено лице Наручиоца на месту  испоруке  
изврши квантитативан и квалитативан  пријем, када овлашћена лица Наручиоца и 
Испоручиоца потпишу документ о пријему - отпремницу. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове 
за учешће, дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
 
 
1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) Закона); 

ИЗЈАВА(Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне 

документације),којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 
 

 
 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 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). 
 
 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 
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Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 1. 

 
 

 
 
 

 
 

ФИНАСИЈСКИ                
КАПАЦИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.Понуђач да би учествовао у поступку јавне набавке 

мора да располаже следећим финасијским 

капацитетима: 
 

1.1 - да није био неликвидан у последњих 6 (шест) месеци од 

дана објављивања позива за подношење понуда. 
 
Доказ: Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна 

банка Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и 
унос основа и налога – Крагујевац, а која обухвата захтевани 

период (или пословна банка –за предузетнике и физичка лица). 
 
1.2 – да је понуђач ради јасне процене нивоа ризика 

(историјат плаћања, обим и стабилност пословања, показатељ 

структуре средстава и извора средстава, показатељ 

успешности) мора да има  scoring оцену најмање  „BB“, 

„BB+“ илиi „AA“. 
 
Доказ: Потврда  scoring-a коју издаје Агенција за привредне 

регистре Републике Србије. Понуђач може да има оцену 

најмање „BB“, „BB+“ или „AA“ 

2. ПОСЛОВНИ  
КАПАЦИТЕТ 

 
2.Понуђач да би учествовао у поступку јавне набавке 

мора да располаже следећим пословним капацитетима: 
2.1 - да је у предходне три године (2017, 2018, 2019), 
испоручио добра слична предмету јавне набавке у укупној 

вредности од  18.000.000,00  динара без ПДВ-а. 
 
Доказ: фотокопије уговора или рачуна или потврде купца 

којим се доказује предметни услов. 
   
2.2- да располаже важећим сертификатима система 

менаџмента који су усаглашени са захтевима 

стандарда:SRPSO ISO 9001:2015 i SRPSO ISO 22301:2012: 
 
Доказ: фотокопије важећих сертификата система менаџмента 

који су усаглашени са стандардима SRPSO ISO 9001:2015 i 
SRPSO ISO 22301:2012: 

3. КАДРОВСКИ 
КАПАЦИТЕТ 

 
3.Понуђач да би учествовао у поступку јавне набавке 

мора да располаже следећим кадровским капацитетом: 
 
3.1. - да располаже са 5  (пет) радно ангажованих радника: 
 
Доказ: фотокопије М образаца и уговора о раду. 
 



63 
 

4. ТЕХНИЧКИ 
КАПАЦИТЕТ 

 
4.Понуђач да би учествовао у поступку јавне набавке 

мора да располаже следећим техничким капацитетом: 
 

4.1. - да располаже са 1  (једним) доставним возилом 
минималне носивости 1 тона: 

 
Доказ: читач саобраћајне дозволе, фотографија 

регистрационе налепнице;фотокопија полисе осигурања. 
 

Технички капацитет понуђача може се доказати и 

уговором о закупу или лизингу. 
 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4.у складу сачл. 77. ст. 4. 

ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4.), чл. 75. ст. 

2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4.), чл.75 

ст.2.ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1.) до 4),чл.75 ст.2. ЗЈН, а 

додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА(Образац 5. у поглављуVI 
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће          
2) заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
3) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача, који је у обавези да у 

понуди наведе чланове групе понуђача и уз понуду достави споразум чланова групе 

понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршавање предметне јавне набавке, а све у складу са чланом 81. став 4. Закона. 
 
Наручилац ЋЕ пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

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

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

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 

краћи од 5 (пет) дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да их достави. 
 
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. 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Обавезни докази који су прописани чланом 75. ст. 1.тач. 1. до тач. 4. ЗЈН, а који се у 

овом поступку јавне набавке доказују путем напред наведене изјаве су: 
 
Чл. 75. ст. 1. тач. 1.) Закона, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 
 Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  
 Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 
 

Чл. 75. ст. 1. тач. 2.) Закона, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – 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. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, 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 каочлан 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
Чл. 75. ст. 1. тач. 4.) Закона, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  
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 Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ   
 
Додатни докази који је наручилац одредио су: 
 

1. Финасијски капацитет услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
додатних услова: 

 Достављањем Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка 
Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и 
налога – Крагујевац, а која обухвата захтевани период (или пословна банка –
за предузетнике и физичка лица).; 

 Потврда  scoring-a коју издаје Агенција за привредне регистре Републике 
Србије. Понуђач може да има оцену најмање „BB“, „BB+“ или „AA“ 

 
2. Пословни капацитет услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова: 
 Достављањем уговора или рачуна или потврде купца којим се доказује 

предметни услов. 
 Достављањем фотокопије важећих сертификата система менаџмента који су 

усаглашени са стандардима SRPSO ISO 9001:2015 i SRPSO ISO 22301:2012. 
 

3. Кадровски капацитет услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
додатних услова: 

 Достављањем фотокопија М образаца и уговора о раду. 
 

4. Техниички капацитет услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу 
додатних услова: 

 Достављањем читача саобраћајне дозволе, фотографије регистрационе 

налепнице и фотокопије полисе осигурања. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, 

сходно чл. 78. Закона.  
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то:  
 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 

регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 

јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне 

регистре - www.apr.gov.rs)  
 понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре немају обавезу достављања доказа о испуњености 

услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона , јер 

су ти подаци јавно доступни на интернет стреници Агенције за 

привредне регистре -   www.apr.gov.rs). 
 

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

http://www.apr.gov.rs/
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електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

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

изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместодоказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверенупред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 
Наведена изјава мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи 

којимапонуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

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

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

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

документује на прописани начин. 

 V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. Оцена најповољније 

понуде вршиће се на основу збирних јединичних цена без ПДВ-а, из Обрасца понуде са 

структуром цене. 
 

Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом 
Уколико две или више понуда имају исту понђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача чија понуда је имала дужи рок важења. 
 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок 

испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 

то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 

не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде и уједно структуре (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве понуђача да ће без одлагања писмо обавестити наручиоца о било 

којој промени у вези са испуњености услова (Образац 6); 
7) Образац Меничног писма – овлашћења, као инструмента финансијког обезбеђења 

заозбиљност понуде, у износу од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, које 

наручилац без сагласности понуђача може поднети на наплату (Образац 7); 
8) Образац изјаве понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити 

инструменте обезбеђења за добро извршење посла-менице (Образац 8); 
9) Модели уговора (прва страна попуњена, свака страна парафирана и оверена, задња 

страна потписана и оверена)поглавље VII Конкурсне документације. 
 
 

ОБРАСЦИ  MЕНИЧНИХ  ПИСМА И ОВЛАШЋЕЊА  КОЈЕ 

ДОБАВЉАЧИ  КОЈИМА СЕ ДОДЕЛЕ УГОВОРИ  ДОСТАВЉАЈУ 

ПРИЛИКОМ  ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 

Образац Меничног писма – овлашћења, доставља понуђач којем је додељен уговор 

приликом закључења уговора, као инструмента финансијког обезбеђења за добро 

извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, које 

наручилац без сагласности понуђача може поднети на наплату (Образац 9). 
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                                                                                                                                   (ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКОМ 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН број 04/2020 –

Набавка материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ 

Бајина Башта . 
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

 

Статус понуђача 
(заокружити) 

   А)     Правно лице 
 Б)      Предузетник 
 В)      Физичко лице 

Врста - величина правног лица  
(заокружити) 

    А)     Велико 
    Б)     Средње 
    В)     Мало 
    Г)     Микро 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Уписан у регистар понуђача  (заокружити) 
 

ДА                            НЕ 
 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача  
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(ПИБ): 
 
Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Уписан у регистар понуђача (заокружити) ДА                            НЕ 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
А) САМОСТАЛНО  
 
Б) 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 
 
3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

   
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Статус подизвођача 
(заокружити) 

А)     Правно лице 
Б)      Предузетник 
 В)      Физичко лице 

 
Врста - величина правног лица  
(заокружити) 

А)     Велико 
 Б)     Средње 
В)     Мало 
Г)     Микро 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
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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. 
 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника- носиоца посла у 

заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Статус носиоца посла 
(заокружити) 

А)     Правно лице 
Б)      Предузетник 
 В)      Физичко лице 

који ће извршити подизвођач: 
  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Статус подизвођача 
(заокружити) 

А)     Правно лице 
Б)      Предузетник 
  В)     Физичко лице 

 
Врста - величина правног лица  
(заокружити) 

А)     Велико 
 Б)     Средње 
В)     Мало 
Г)     Микро 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Уписан у регистар понуђача  

(заокружити) ДА                            НЕ 
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Врста - величина правног лица  
(заокружити) 

А)     Велико 
 Б)     Средње 
В)     Мало 
Г)     Микро 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Статус члана групе 
(заокружити) 

А)     Правно лице 
Б)      Предузетник 

   В)      Физичко лице 
 

Врста - величина правног лица  
(заокружити) 

А)     Велико 
 Б)     Средње 
В)     Мало 
Г)     Микро 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Статус члана групе 
(заокружити) 

А)     Правно лице 
Б)      Предузетник 
 В)      Физичко лице 

 
Врста - величина правног лица  
(заокружити) 

А)     Велико 
 Б)     Средње 
В)     Мало 
Г)     Микро 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у регистар понуђача  

(заокружити) ДА                            НЕ 

 
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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СПОРАЗУМ 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА 

НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

У вези са позивом за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и 
интернет страници ВУ „Тара“, за јавну набавку добара, ЈН број 04/2020–Набавка 
материјала и резервних делова за текуће одржавање достављамо Споразум којим се 

међусобно и према Наручиоцу обавезујемо на извршење јавне набавке добара према 
следећем:  

 

Члан групе који је носилац посла, односно који подноси понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем је  

1. Назив: 

Адреса:  
 

 

Обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

Назив члана групе понуђача Обавезе члана групе понуђача за извршење уговора 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Податке о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из 
конкурсне документације 

 

 

У ______________________, дана _________________ године, Споразум потписали 
 

Назив члана групе понуђача: 

 

1. ____________________________________ 

 
 

Потпис одговорног лица и 

печат члана групе понуђача: 
___________________________ 

потпис и М.П. 
 

 
2. ____________________________________ 

  
________________________ 

потпис и М.П. 
 

 
3. ____________________________________ 

  
___________________________ 

потпис и М.П
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ У ПОНУДИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– Набавка 

материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката- ЈН број 04/2020. 
 
Укупна понуђена јединична цена не представља вредност уговора, већ се користи 

за поређење понуда. Уговорну цену чини процењена вредност јавне набавке. 
     
 

 
 

Р.Б 
 
 

Назив Јединица мере Количина 
 

1 2 3  4 

1.  Грло порцеланско Е27"Nopal" или 

"одговарајуће" ком. 1 

2.  Грло порцеланско Е14  "Nopal"или 

"одговарајуће" ком. 1 

3.  Сијалица бистра Е27 60W"Philips"или 

"одговарајућа ком 1 

4.  Сијалица ЛЕД Е27 10w/75 А60  Е-27 6500К  

"Philips"или "одговарајућа" ком. 1 

5.  Сијалица ЛЕД Е27 13w/100 А60 Е-27 2700К  

"Philips"или "одговарајућа" ком. 1 

6.  Сијалица ЛЕД Е14 6w, 2700К,  "Philips"или 

"одговарајућа"   ком. 1 

7.  Сијалица семафорска SportLine Е27 

40w"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

8.  Сијалица софтонеТ55 Е27 40w "Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

9.  Сијалица рефлекторска NR80 E27 ES 

60w"Philips„Осрам“или одговарајуће ком. 1 

10.  Сијалица рефлекторска  NR50 E14 

60w"Philips", „Осрам“ или одговарајућа ком. 1 

11.  Сијалица натријумска  SON-T PIA PLUS E-
40 150 W"Osrам" или "одговарајућа" ком. 1 
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12.  Халoгена сијаlica Е27 75w 230V халопар 

пар 30S"Osrам" или "одговарајућa" ком. 1 

13.  Халогена лед   сијалица  12V 20W GU5.3 

36o 3000K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

14.  
Сијалица халогена Brilliantine дихроих  

MR16 35W GU5.3 380"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

15.  
Сијалица халогена brilliantine  дихроих 

MR16 50W GU 5.3 380"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

16.  
Компактна   флуоресцентна сијалица Master 

PL-C  2P26W/840 G24d-3 1800 
lumena"Philips" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 

ком. 1 

17.  
Компактна  флуоресцентна сијалица Master 

PL-C 2P18W/830 G24d-2 1200 
lumena"Philips" или "одговарајућа" 

ком. 1 

18.  Натријумске   сијалица   SON-T 400W/220 
E40"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

19.  
Металхалидна сијалица Masterwhite  CDМ-
T 150 W/830 G12 2800k"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

20.  Металхалидна сијалица  Master HPI-Т plus 

250W /645 E40"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

21.  Металхалидна сијалица MHN-TD Pro 
70W/842 RX7s 4200K ком 1 

22.  Халогена  сијалица Plusline Small 500W R7s  

117,6mm 2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

23.  Халогена сијалица  200W/230V R7s117,6mm 

3000 lm 1000h ком. 1 

24.  
Халогена сијалица Linear   150W/230V R7s 

78mm 2300 lm 2000h"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

25.  Maстер  колор  сијалица CDM-TD150W/830 
RX7s"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

26.  
Mеталхалидна   сијалица   Mastercolor 

CDM-T 70w/942 G12 4200K"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

27.  Халогена пројекциона сијалица  24V 250W 

G6.35"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

28.  Халогена сијалицаCLICKLine 40V230W G9 

мат 2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 
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29.  Халогена   капсула   12V10W G4 

2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

30.  
Светиљка-панел LED уградна 600x600/+-
5%/, 3200 lm, 42W /4000K, "Philips" или 

"одговарајућа" 
ком 1 

31.  Сигнална сијалица 10мм ком. 1 

32.  Сијалица Мастер SDW-T  pg12-1 100W 
бели натријум "Philips" или "одговарајућа ком 1 

33.  Сијалица лед ALULINE 111G 53 12V 20W 
40STPhilips или "одговарајућа ком 1 

34.  
 Лед цев 8W/4000K, 800 Lm, 600mm, 

"Philips" или "одговарајућа"/доставити 

узорак/ 
ком 1 

35.  Лед цев 12W/4000К, 1575 Lm, 

900mm,"Philips" или "одговарајућа" ком 1 

36.  
Лед цев  за рад на магнетну пригушницу 

или на 220V,једнострано напајање 

14,5W/4000К, 1600 Lm, 1200mm, Philips" 

или "одговарајућа" 

ком 1 

37.  
Лед цев за рад на магнетну пригушницу или 

на 220V,једнострано напајање 20W/4000К, 

2200 Lm, 1500mm,„Philips" или 

"одговарајућа" 

ком 1 

38.  Флуо цев Т5 14W/3000K"Philips" или 

"одговарајућа ком 1 

39.  Флуо цев T8 10w  60cm 

800lm,6500K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

40.  Флуо цев T8 13w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

41.  Флуо цевT8 15w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

42.  Флуо цев T8 18w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

43.  Флуо цев Т8 36W/54 "Philips" или 

"одговарајућа ком 1 

44.  Флуо  цев T8  22w 150cm,1900lm, 

6500K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 
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45.  Флуо цев T8 58w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

46.  Флуо цев TL-D супер80 36w/840  ком. 1 

47.  Флуо  цев  Мастер  TL5  HO  

49w/840"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

48.  Флуо  цев  2DPL-Q/2P16W 
(Переца)"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

49.  Флуо цев  2DPL-Q/4P21W 
(Переца)"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

50.  Флуо цев 2DPL-Q/4P 16W (Переца)"Philips" 

или "одговарајућа" ком. 1 

51.  
Флуо цев 2DPL-Q/4P28W 
(Переца)"Philips" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

52.  

Светиљка надградна мини лед  7W,220-
240V,50-60Hz,650lm димензије:дужина 

584mm,висина 34mm,дебљина 

22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите 

IP40,температура боје 4000K,гарантни рок 3 

године/доставити сертификат или технички 

лист или извод из каталога где се могу 

видети тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

53.  

Светиљка надградна лед  14W,220-240V 50-
60Hz,1250lm димензије;дужине 

1184mm,висине34mm,дебљине 

22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите 

IP40,температура боје 4000K,гарантни рок 3 

године/доставити сертификат или технички 

лист или извод из каталога где се могу 

видети тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

54.  

Светиљка плафоњера надградна лед  

12W/840,220-240V,50-60,1100lm 
HZ,30.000h,пречник 285мм,гарантни рок 3 

године,ABS,боја кућишта бела,степен мех. 

заштите IP44,отпорност на удар 

IK03,предвиђена за честа 

укључивања/доставити узорак/ 

ком. 1 
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55.  

Светиљка плафоњера надградна лед  

22W/4000К,220-240V,50-60 
HZ,30.000h,1700 лумена,пречник 

345мм,гарантни рок 3 године,ABS,боја 

кућишта бела,степен мех.заштите 

IP44,отпорност на удар IK03,индекс 

репродукције Ra 80,предвиђена за честа 

укључивања,светиљка има push in конектор 

за лакшу монтажу,без отварања 

светиљки/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком. 1 

56.  

Светиљка водоотпорна лед 19W 220-
240V,50-60Hz,4000K  димензије;дужина 

600мм,висина 75мм,гарантни рок 3 

године,заштита IP65, 

поликарбонат,отпорност на удар IK08 / 

доставити узорак/ 

ком. 1 

57.  

Светиљка водоотпорна лед 36W 220-
240V,50-60hz 3600 лумена,4000K 

димензије;дужина 1250мм,висина 

75мм,гарантни рок 3 године,заштита 1IP65, 

поликарбонат,отпорност на удар IK08 

/доставити сертификат или технички лист 

или извод из каталога где се могу видети 

тражене техничке карактеристике/ 

           ком 1 

58.  

Рефлектор лед 50W,220-240 ,век трајања 

35.000hrs,заштита IP65,IK 07,/доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене 

тех.карактеристике/доставити узорак/ 

ком 1 

59.  LED трака 4,8W IP65 4000К 
ком 1 

60.  LED трака 9W IP65 4000К 
ком 

1 

61.  

Светиљка плафоњера надградна лед са 

сензором  22W,220-240V,50-60 
HZ,30.000h,1700 лумена,димензије,пречник 

345мм,дебљина 95мм,гарантни рок 3 

године,ABS ,заштита IP44,отпорност на 

удар IK03/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 
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62.  

Светиљка уградна монтажа у плафон 

лед9W/4000К,800lm,степен мех.заштите 

IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник 

фи173,х-100мм кућиште светиљке је од 

алуминијума обојеног у белу боју,оптика и 

рефлектор од поликарбоната“Philips 

ledinare DN060B LED8S/840 PSU“или 

одговарајуће/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

63.  

Светиљка уградна монтажа у плафон лед 

18W/4000К,1800lm,степен мех.заштите 

IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник 

фи233,х-118мм кућиште светиљке је од 

алуминијума обојеног у белу боју,оптика и 

рефлектор од поликарбоната“Philips 

ledinare DN060B LED18S/840 PSU“или 

одговарајуће/ доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

64.  

Светиљка лед надградна монтажа на 

плафон 34W/4000К,кућиште и рефлектор 

израђени од челичног лима,обојено у белу 

боју,оптика од поликарбоната степен 

мех.заштите IP20,отпорност на удар 

IK03,темп.опсег рада светиљки је +10-
+40Ц,дим.светиљке 

1200х1200х53мм,светиљка треба да буде 

усклађена са европским директивама који 

важе за производе ,да има CE знак „Philips 

Ledinare Surface SM060C LED 34S“ или 

одговарајућа/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

65.  

Светиљка лед уградна 

6W/4000K,500lm,димабилна,спољни 

пречник доње стране 

75мм,мах.вис.55мм,уградни отвор не већи 
од 68мм.кућиште светиљке од 

алуминијума,оптика поликарбонат,степен 

мех.заштите IP20,IK02,испорука у кмпл.са 

лед модулима и ел.предспојним 

уређајимасветиљка треба да буде усклађена 

са европским директивама који важе за 

производе ,да има CE знак „Philips Ledinare 
ClearAccent RS060B“или одговарајуће 

ком 1 
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66.  

Светиљка надградна лед монтажа на зид 

или плафон 22W/4000K,2000lm,кружног 

облика пречника 350мм и дубине 

70мм,степен мех.заштите 

IP65,IK08,испорука у кмпл.са лед модулима 

и ел.предспојним уређајима светиљка треба 

да буде усклађена са европским 

директивама који важе за производе ,да има 

CE знак “Philips Coreline Wall-mounted 
WL131V LED20S/840” или 

одговарајућа/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

67.  

Светиљка надградна водонепропусна 

лед28,6W/4000K,4000lm,дим 

1215х80мм,теж.1,4кг,степен мех.заштите 

IP65,IK08,темп.опсег -20+40Ц“Philips Core 

Line Waterproof WT120C“или 

одговарајући/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

68.  

Светиљка уградна лед слим 

21W/4000K,2100lm,пречника 215мм и вис. 

28мм степен мех.заштите 

IP20/44,IK02,тем.опсег 0+35Ц,“Philips 

CoreLine Slim Downlight DN145B LED 
20S/840“или одговарајућа /доставити 

сертификат или технички лист или извод из 

каталога где се могу видети тражене 

техничке карактеристике/ 

ком 1 

69.  

Пројектор лед 24W/4000K,2200lm, за 

монтажу на шину дужине 

2м,дим.180х85мм,степен мех.заштите 

IP20,IK02,алуминијум офарбан у црну боју 
/доставити сертификат или технички лист 

или извод из каталога где се могу видети 

тражене техничке карактеристике/ 

ком 1 

70.  

Светиљка уградна лед,за опште осветљење 

8W/4000K,650lm,степен мех.заштите 

IP44,IK02,дим.преч.95х78мм,кућиште од 

алуминијума,оптика од 

поликарбоната,светиљка је димабилна 

„PhilipsCoreLine Recessed Spot RS141B 

LED6-32/840“или одговарајуће/доставити 

сертификат или технички лист или извод из 

каталога где се могу видети тражене 

техничке карактеристике/ 

ком 1 
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71.  Паник лампа GR-9 LED 
Olympia Electronics ком. 1 

72.  Носач уградни за  GR9 LED Olympia  
A-3008 ком. 1 

73.  Светиљка стрела  8w  ком. 1 

74.  Светиљка стрела 15 w ком. 1 

75.  Светиљка  стрела  21W/T5       ком. 1 

76.  Светиљка  стрела  28W/T5       ком. 1 

77.  
Сијалица  високог  притиска   цеваста 

SONT-Pro 70W E27"Philips" или 

"одговарајућa" 
ком. 1 

78.  Стартери S2 4-22w ком. 1 

79.  Стартери S10 25-65w ком. 1 

80.  
Купатилска LED svjetiljka  
230 V, 50 Hz, 15 W, 1080 lm, 4000 K, IP44, 
EEI=A уквалитетуТраконелектрик 

ком. 1 

81.  ПЛАФОНСКИСЕНЗОРПОКРЕТА 360о 
"Schrack" илиодговарајући ком. 1 

82.  

Рефлектор лед 100W/740,220-240 ,век 

трајања 50.000hrs,заштита IP65,IK 08,ш-
325мм,х-265мм,д-85мм/доставити технички 

лист,извод из каталога где се могу видети 

тражене тех.карактеристике/ 

ком. 1 

83.  Носач флуо цеви Г13 ком. 1 

84.  Носач  флуо цеви  Г13 са уметком за 

стартер ком. 1 

85.  Двопoлна  прикључница  са порцеланским 

језгром у зид ком. 1 

https://www.olympia-electronics.gr/home.en.aspx
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86.  Двопoлна  прикључница  дупла са 

порцеланским језгром у зид ком. 1 

87.  Прикључница  тропoлна  са порцеланским 

језгром у зид ком. 1 

88.  Телефонска прикључница дупла RJ-11 6/4 у 

зид ком. 1 

89.  Антенска   прикључница   RTV завршна  ком. 1 

90.  Једнополна склопка у зид ком. 1 

91.  Наизменична склопка у зид ком. 1 

92.  Серијска склопка у зид ком. 1 

93.  Двoструка наизменична склопка у зид ком. 1 

94.  Тастер  склопка  за светло у зид ком. 1 

95.  Двополна ОГ прикључница са 

порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид  ком. 1 

96.  Трополна ОГ прикључница са 

порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид  ком. 1 

97.  Једнополна ОГ склопка   IP54 монтажа на 

зид  ком. 1 

98.  Наизменична ОГ склопка  IP 54 монтажа на 

зид  ком. 1 

99.  Сериjска ОГ склопка IP54 монтажа на зид  ком. 1 

100.  Разводна кутија са шест увода  IP54  

монтажа  на  зид  ком. 1 

101.  Разводна кутија са  шест увода 2,6мм2 IP54  

монтажа  на  зид , димензија 100х100 ком 1 

102.  Двополни  утикач масивни  ком. 1 

103.  Двополни  утикач са PVC плаштом  ком. 1 
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104.  Трополни  утикач  "L"  изведба црни 

поликарбонат  ком. 1 

105.  
Двополна  преносна прикључница са PVC 

плаштом и пор.улошком  
 

ком. 1 

106.  Разводник-Т са  две прикључнице  
 ком. 1 

107.  Монтажна кутија Ø60 за у зид ком. 1 

108.  Разводна кутија Ø78 са поклопцем за у зид  ком. 1 

109.  Поклопац разводне кутије Ø78 са жабицама ком. 1 

110.  Разводна кутија 100х100  са поклопцем за у 

зид  ком. 1 

111.  Поклопац  разводне кутије 100х100 са 

жабицама ком. 1 

112.  Кутија за стални прикључак  ком. 1 

113.  
Кутија  за  изједначавање потенцијала 

прикључци 5х4мм2 
1х6 мм2 за у зид  

ком. 1 

114.  Међугајтански  прекидач  ком. 1 

115.  
Прикључница двоплна 16/250V са 

поликарбонатним  језгр.уградња у зид у 

монтажну кутију Ø60 помоћу стега или 

вијака 

ком 1 

116.  Монтажна кутија ПМ 3 за у зид "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

117.  Монтажна кутија ПМ 4 за у зид  "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

118.  Монтажна кутија ПМ 5 за у зид  "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

119.  Монтажна кутија ПМ 7 за у зид  “Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

120.  Прирубница једнострука 1М за у зид са 

стезачима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 
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121.  Прирубница двострука 2М за у зид са 

стезачима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

122.  Прирубница трострука 3М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

123.  Прирубница четворострука 4М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

124.  Прирубница петострука 5М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

125.  Прирубница седмструка 7М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

126.  Маска једнострука  бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

127.  Маска двострука  бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

128.  Маска трострука бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

129.  Маска четворструка бела "Алинг" 

или"одговарајућа" ком. 1 

130.  Маска петострука бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

131.  Маска седмострука бела "Алинг" 

или"одговарајућа" ком. 1 

132.  Поклопац маске"Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

133.  Тастер   са   ознаком   светла   и 

индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

134.  Тастер са ознаком вентилатора и 

индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

135.  Склопка  једнополна индикаторска без 

тастера "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

136.  Тастер склопка за светло "Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

137.  
Прикључница двоплна 16/250V са 

поликарбонатним  језгром модуларна 

"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 
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138.  
Склоп две двополне прикључнице са 

поликарбонатним језгром 

модуларна"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

139.  
Склоп  три двополне прикључнице са 

поликарбонатним језгром 

модуларна"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

140.  
Прикључница  двополна 
16АХ/250V са поликарбонатним језгром и 

поклопцем "Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

141.  Прикључница  телефонска РЈ 12 6/4 
 ком. 1 

142.  Прикључница индустријска (УКО- УТО) 

петополна16А надградна ИП 44 ком. 1 

143.  Утикач  индустријски (УКО-
УТО)петополни16А на каблИП 44 ком. 1 

144.  Редна клема 12х2.5 ком. 1 

145.  Редна клема 12х4 ком. 1 

146.  Редна клема 12х6 ком. 1 

147.  Редна клема 12х10 ком. 1 

148.  Редна клема 12х16 ком. 1 

149.  Термоизолациона навлака Ø4 ком. 1 

150.  Термоизолациона навлака Ø5 ком. 1 

151.  Термоизолациона навлака Ø6 ком. 1 

152.  Термоизолациона навлака Ø8 ком. 1 

153.  Термоизолациона навлака Ø10 ком. 1 

154.  Термоизолациона навлака Ø12 ком. 1 

155.  Термоизолациона навлака Ø16 ком. 1 

156.  Изолир трака 20мWonder или Tesa ком. 1 
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157.  Електро  магнетни  контактори 10А 

230VAC ком. 1 

158.  Електро  магнетни  контактори 16А 

230VAC ком. 1 

159.  Електро  магнетни  контактори 25А 

230VAC ком. 1 

160.  Електро  магнетни  контактори 40A 

230VAC ком. 1 

161.  Електро магнетни  контактори 60 А 

230VAC ком. 1 

162.  
Термостат   са   предпрекидачем 50-326 
монофазни "Електротермија" 

или"одговарајући". 
ком. 1 

163.  
Термостат   за   предпрекидачем 320С 

трофазни  
Електротермија" или"одговарајући". 

ком. 1 

164.  Teрмостат за ТА пећ магнохром радни 

„Електротермија" или "одговарајући ком. 1 

165.  Дугме  угоститељског  шпорета за грејну 

плочу 3+0 ком. 1 

166.  Аспиратор Ø 120 са тајмером Soler&Palau 

или"одговарајући". ком. 1 

167.  Аспиратор  Ø 120 без тајмера Soler&Palau 

или"одговарајући". ком 1 

168.  Аспиратор  Ø 100 са тајмером Soler&Palau 

или"одговарајући". ком 1 

169.  Аспиратор  Ø 100 без тајмера Soler&Palau 

или"одговарајући". ком. 1 

170.  Биметални  релеј  0,5-2,4А "Искра" , 

"Кончар",Schneider или"одговарајући" ком. 1 

171.  
Биметални  релеј  1,6-2,8А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

172.  
Биметални  релеј  2-3,2А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

173.  
Биметални релеј 2,4-4А"Искра" 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

174.  
Биметални релеј 4-8 А"Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

175.  
Биметални  релеј 10-16А 

"Искра","Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 
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176.  
Биметални релеј 12-24А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

177.  
Гребенаста  склопка на  врата  ормана on-
off(0-1)10А 1 пол "Искра"  

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

178.  
Гребенаста склопка на зид у  кућишту on-
off(0-1)25А 1 пол "Искра" или 

„одговарјућа“ 
ком. 1 

179.  
Гребенаста  склопка на  врата  ормана on-
off(0-1)10А 3 пол "Искра"или 

„одговарајућа“ 
ком. 1 

180.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)16А 3пол "Искра" 

или“одговарајућа“ 
ком. 1 

181.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)32А 3пол "Искра"или 

„одговарајућа“ 
ком. 1 

182.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)40А 3пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

183.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)63А 3пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

184.  
Гребенаста склопка на зид у  кућишту on-
off(0-1)25А 3 пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

185.  
Гребенаста склопка на врата ормана(1-0-
2)16А 1 пол "Искра" , "Кончар",“Schneider“ 

или 
"одговарајући" 

ком. 1 

186.  
Гребенаста  склопка на врата ормана(1-0-
2)20А 1 пол "Искра" , "Кончар",“Schneider“ 

или 
"одговарајући" 

ком. 1 

187.  Жица силиконска 1,5м2 мет. 1 

188.  Жица силиконска 2,5м2 мет. 1 

189.  Жица силиконска 4 м2 мет. 1 

190.  Фото реле са сензором FR-03 ком. 1 
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191.  Фото реле СОУ-1 230 Shneider","Eti" 
или"одговарајући" ком. 1 

192.  Временски релеј  звезда -троугао 0,05S 240 

V AC/DC ком 1 

193.  Реле са сондом ПР 59Ц ком. 1 

194.  Постоље за реле ПР 59 ком. 1 

195.  Аутоматски осигурач 6А 1П“Shneider","Eti" 

или"одговарајући" ком. 1 

196.  Аутоматски осигурач 10А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

197.  Аутоматски осигурач 16А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

198.  Аутоматски осигурач 25А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

199.  Аутоматски осигурач 32А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

200.  Топљиви уметак-патрон  DII 10А "EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

201.  Топљиви уметак-патрон DII 16А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

202.  Топљиви    уметак-патрон  DII 20А "EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

203.  Топљиви    уметак-патрон  DII 25А"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

204.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 35A,"EtI" 

или"одговарајући"" ком. 1 

205.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 50А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

206.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 63A"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

207.  Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

208.  Калибрациони прстен КDII 16А"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 
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209.  Калибрациони прстен КDII 20А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

210.  Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

211.  Калибрациони    прстен КDIII 35А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

212.  Калибрациони прстен КDIII 50А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

213.  Калибрациони прстен КDIII 63А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

214.  Kућиште осиграча  Е27  КDII 25А ком. 1 

215.  Kућиште  осиграча  Е33  КDII 25А ком. 1 

216.  
Подножје  осигурача  за 
монтажну  таблу  јенополни  са пвц 

поклопцом EZV 63А 
ком. 1 

217.  Подножје    осигурача   за монтажну  таблу  

јенополни  са пвц поклопцом EZN 25А ком. 1 

218.  
Подножје   осигурача  за 
монтажну  таблу  јенополни  са пвц 

поклопцом EZN 63А 
ком. 1 

219.  Капа осигурача EZN 63А ком 1 

220.  Подножје осигурача  троополни EZN25А ком. 1 

221.  Подножје осигурача  троополни EZN65А ком. 1 

222.  Ножасти осигурач NVT 32А-00"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

223.  Ножасти осигурач NVT 35А-00"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

224.  Ножасти осигурач NVT00- 40А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

225.  Ножасти осигурач NVT00-63А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

226.  Ножасти осигурач NVT00-80А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

227.  Ножасти осигурач NVT00-100А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

228.  Ножасти осигурач NVT250-36А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

229.  Ножасти осигурач NVT250-63А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 
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230.  Ножасти осигурач NVT250-100А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

231.  Ножасти осигурач NVT250-200А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

232.  Ножасти осигурач NVT250-160 А"Eti"или 
"одговарајући" ком 1 

233.  Ножасти осигурач NVT250 -250А"Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

234.  Ножасти осигурач NVT00- 50А"Eti"или 

"одговарајући ком 1 

235.  Ножасти осигурач NVT00-125 А "Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

236.  Постоље NVP 00/I"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

237.  Постоље NVP 00/III"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

238.  Постоље NVP 250/I"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

239.  Постоље NVP 250/III"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

240.  Стаклени осигурач 5х20 1А ком. 1 

241.  Стаклени осигурач 5х20 2А ком. 1 

242.  Стаклени осигурач 5х20 3А ком. 1 

243.  Стаклени осигурач 5х20 4А ком. 1 

244.  Стаклени осигурач 5х20 5А ком. 1 

245.  Стаклени осигурач 5х20 6А ком. 1 

246.  Стаклени осигурач 5х20 7А ком. 1 

247.  Стаклени осигурач 5х20 10А ком. 1 

248.  Пригушница 20 w ком. 1 

249.  Пригушница 26w ком. 1 

250.  Пригушница 40w ком. 1 

251.  Пригушница 60w ком. 1 

252.  Пригушница живина 125 w ком. 1 
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253.  Пригушница 18 w електронска  ком 1 

254.  PPY кабел 3х1,5мм2 Мет 1 

255.  PPY кабел 3х2,5мм2 Мет 1 

256.  PPY кабел 5х2,5мм2 Мет 1 

257.  PPY кабел 5х4 мм2 Мет 1 

258.  PPJ кабел 2х1,5мм2 Мет 1 

259.  PPJ кабел 3х0,75мм2 Мет 1 

260.  PPJ кабел 3х1,5мм2 Мет 1 

261.  PPJ кабел 3х2,5мм2 Мет 1 

262.  PPJ кабел 5х2,5мм2 Мет 1 

263.  PPL кабел 2х0,75мм2 Мет 1 

264.  Прекидач за шпорет индустријски 32А ком. 1 

265.  Бојлер проточни 10Л прохромски казан 

ниске монтаже ком 1 

266.  Нивостат 72.01.8.240.0000 Finder или 

одговарајући ком 1 

267.  Грејач за бојлер 2000w ком. 1 

268.  Грејач за казан  Ковинострој 1х700w;220V;  ком. 1 

269.  Грејач за  веш машину Примат 

1х3000w;220V ; ком. 1 

270.  Грејач  за   машину за  пос.Ковинастрој  

3х1666w;3X220V;  ком. 1 

271.  Грејач  за  роштиљ   Кончар 1х500w;220V; ком. 1 

272.  Грејач  за купку  Иго 1х1500w;220V; ком. 1 

273.  Грејач  за  Иго  пећницу  1х700w;220V; ком. 1 

274.  Грејач за казан,купку,1х2000w(Cu);220V; ком. 1 

275.  Грејач за Иго фритезу 1x1000w;220V; ком. 1 



Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 91 од 210 

276.  Грејач за пећницу  Ф.-Ж.1х1600w ком. 1 

277.  Грејач за  Иго пећницу  1х2500w;220V; ком. 1 

278.  Грејач за сауну Ø8,5x3158  ком. 1 

279.  Грејач  за Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

280.  Грејач за Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

281.  Грејач за  Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

282.  Грејач за роштиљ  и кипер 1x700w (Cu) 

;220V ком. 1 

283.  
Грејач за котао R6/4“3x2000w(Cu) 

L=650mm 
Koji –ово је за бојлер грејач 

ком. 1 

284.  Грејач котла   5/4х1000   6кw   са 

прох.заш.GC.N1.200 ком. 1 

285.  Грејна плоча стандард Ø180 ком. 1 

286.  Грејна плоча стандард Ø220 ком. 1 

287.  Грејна плоча 300х300    3000w;230V ком. 1 

288.  Заштитна склопка DM 2.5-4A   ком. 1 

289.  Заштитна склопка DM  4-6.3A ком. 1 

290.  Заштитна склопка DM 10A-16А ком. 1 

291.  Заштитна склопка DM16A-25А ком. 1 

292.  Заштитна FID склопка 10A/0,3 ком. 1 

293.  Заштитна FID склопка 16A/0,3  ком. 1 

294.  Заштитна FID склопка 16A/0,03  ком. 1 

295.  Термометар дигитални 50Ц-+ 70Ц ком 1 
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296.  
Продужни кабал 5 м/6 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

297.  
Продужни кабал 3 м/3 гнезда са 

прекидачем(са керамичким језгром и 

алумунијумским кућиштем) 
ком 1 

298.  
Продужни кабал 3 м/5 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком 1 

299.  
Продужни кабал 5 м/3 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
          ком 1 

300.  
3-струки   подсклоп  без прекидача 250/16А 
(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

301.  
5-струки  подсклоп  без прекидача 250/16А 
(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

302.  Даљински управљач универзални ком. 1 

303.  Антенски RF (утикач) конектор равни  
 ком. 1 

304.  Пљосната буксна1-2.5/6.3 ком. 1 

305.  Изолована   окаста   паппучица 2.5мм2-М5 ком. 1 

306.  ПВЦ Везица 3.6х140 ком. 1 

307.  ПВЦ Везица 3.6х200 ком. 1 

308.  Обујмица ПВЦ са ексером 5-7 мм ком 1 

309.  Каналица ПВЦ 25х25х2000  ком 1 

310.  Каналица смолепљива 16х16х2000 ком 1 

311.  Црево ребрасто за  кабал фи 16 Мет 1 

312.  Компресор ТL  4F   85W(1/8HP)R134a 

"Danfoss-Secop" или "одговарајући" ком. 1 

313.  Компресор ТL  5F  110W(1/6HP)R134a  

"Danfoss-Secop" или "одговарајући" ком. 1 

314.  Компресор NL7F 150W R 134a "Danfoss-
Secop" или "одговарајући" ком. 1 
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315.  Компресор NL 9F 175W R 134a "Danfoss-
Secop" или "одговарајући" ком. 1 

316.  Компресор NL11F 235W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

317.  Компресор FR 8,5 G  R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући ком 1 

318.  Компресор FR 10G 275W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

319.  Компресор SC 12G 315W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

320.  Компресор SC21G 550W R 

134a"DanfossSecop"или"одговарајући ком. 1 

321.  Компресор SC21G 730W R12 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

322.  Фреон R406a (11,3kg) 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

323.  Фреон R134a (13,6kg) ком. 1 

324.  Фреон R404a (10,6kg) ком. 1 

325.  Мотор вентилатора 10 w ком. 1 

326.  Мотор вентилатора 16w ком. 1 

327.  Експанзиони вентил TES-5 ком. 1 

328.  Mап гас ком. 1 

329.  Детектор гаса  плина ком 1 

330.  Вентилатор  Ø230  усисни ком. 1 

331.  Вентилатор Ø 300 усисни ком. 1 

332.  Гумице за славину ½“ 10/1 гар 1 

333.  Кугла вентил  3/8 “ 
 ком. 1 

334.  Кугла вентил  1/2 “ 
 ком. 1 
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335.  Кугла вентил  3/4 “ 
 ком. 1 

336.  Кугла вентил  1 “ 
 ком. 1 

337.  Кугла вентил  5/4 “ 
 ком. 1 

338.  Кугла вентил  6/4 “ 
 ком. 1 

339.  Кугла вентил  2“ 
 ком. 1 

340.  Кугла вентил 2 1/2 “ 
 ком. 1 

341.  Кугла вентил  3 “ 
 ком. 1 

342.  Равни пропусни вентил са точкићем 1/2 “ 
 ком. 1 

343.  Равни пропусни  вентил са точкићем 3/4 “ 
 ком. 1 

344.  Равни пропусни вентил са точкићем 1“ 
 ком. 1 

345.  Равни пропусни  вентил са точкићем 5/4  ком. 1 

346.  Равни пропусни вентил са точкићем 6/4  ком. 1 

347.  Равни пропусни вентил са точкићем 2“" ком. 1 

348.  Равни пропусни вентил са точкићем 21/2  ком. 1 

349.  Равни пропусни вентил са точкићем 3“  ком. 1 

350.  Равни пропусни вентил са капом ½“  ком. 1 

351.  Равни пропусни вентил са капом ¾“  ком. 1 

352.  Испусни вентил славина ½“  ком. 1 

353.  Испусни вентил славина 1/2 “са 

прикључком ¾“ ком. 1 

354.  Испусни вентил(полуга) ¾“ ком. 1 

355.  Испусни вентил(рукохват) ½“  ком. 1 

356.  Испусни вентил(рукохват) ¾“  ком. 1 

357.  Испусни кугла вентил(славина)1/2“  ком. 1 
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358.  Испусни кугла вентил (славина)3/4“ ком. 1 

359.  Аутоматски wc испирач 
"Росан" или "одговарајући" ком. 1 

360.  Угаони (ек) вентил 3/8“x 3/8“ ком. 1 

361.  Угаони (ек) вентил 1/2“x 3/8" ком. 1 

362.  Угаони (ек) вентил 1/2“x ½“ ком. 1 

363.  Клизна шипка за туш батерију"Росан" или 

"одговарајући" ком. 1 

364.  Еластични сифон за умиваоник 5/4 “ 
 ком. 1 

365.  
Флексибилни сифон одливно-преливни 

систем за каду 
 

ком. 1 

366.  Еластични сифон1/1 за судоперу 5/4“  ком. 1 

367.  Еластични сифон хоризонтални за каду 5/4“ ком. 1 

368.  
Еластични сифон испирна цев за wc шољу 

5/4“нискомонтажни 
 

ком. 1 

369.  Прикључно одводна гума (одводна цев) за 

балтик шољу Ø100 ком. 1 

370.  
Једноручна батерија за каду (зидна)  са 

ручним тушем "Минотти" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

371.  
Једноручна батерија за умиваоник  стојећа 

фиксни излив "Минотти" 

или"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

372.  

Једноручна батерија за судоперу  стојећа са 

две цеви"Минотти" или "одговарајућа" 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике 

ком. 1 

373.  Једноручна батерија  зидна за судоперу 

излив 300"Минотти" или "одговарајућа" ком. 1 

374.  
Једноручна батерија  стојећа за судоперу са 

извлачним тушем за испирање /доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене тех.карактеристике/ 

ком 1 

375.  Једноручна батерија  за биде 
"Минотти" или "одговарајућа" ком 1 

376.  Батерија дворучна за проточни бојлер зидна 

горњи излив ком 1 
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377.  Батерија дворучна за проточни бојлер  

зидна  излив 300 мм ком 1 

378.  Излив (лула) 300 за једноручну батерију за 

судоперу  ком. 1 

379.  Продужетак 1/2“ x1/2“- 10мм  ком. 1 

380.  Продужетак 1/2“ x1/2“-15мм 
 ком. 1 

381.  Продужетак 1/2“ x 1/2“-20мм  ком. 1 

382.  Дупли нипли 1/2“ x1/2“хромирани   ком. 1 

383.  Дупли нипли 3/4“ x3/4“хромирани   ком 1 

384.  Дупли нипли 3/8“ x1/2“хромирани  ком. 1 

385.  Дупли нипли 3/8“x3/8“хромирани 
 ком. 1 

386.  Ручица туш црева хромирана 
 ком. 1 

387.  Гибљиво црево туша до 1500 мм ком. 1 

388.  Горњи део вирбла1/2“са ручицом ком 1 

389.  Горњи део вирбла 1/2“ ком. 1 

390.  Горњи део  вирбла 1/2“ дужа  ком 1 

391.  Мешач за једноручне батерије 
 фи 35 раван (Minoti) ком. 1 

392.  Мешач за једноручне батерије фи 40 раван 

(Minoti) ком. 1 

393.  Бринокс црево 3/8“XМ10   
л-400мм за  стој.батер. ком 1 

394.  Бринокс црево  1/2“ХМ10  
л-400мм за  стој.батер.  ком 1 

395.  Бринокс црево3/8“ХМ8  
л-400мм за  стој.батер.  ком 1 

396.  
Бринокс црево  3/8“ x1/4“  
л-400мм за  стојећу батерију 
 

ком. 1 

397.  
Бринокс црево  1/2“ХМ10  
л-500мм за  стој.батер. 
 

ком 1 

398.  
Бринокс црево 3/8“ x3/8“  
л-400 мм за водокотлић. 
 

ком. 1 
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399.  
Бринокс црево 3/8“ x1/2“   
л-400 мм  за водокотлић 
 

ком. 1 

400.  Бринокс црево 1/2“ x1/2“   
л-400мм  за бојлер ком. 1 

401.  Црево доводно за веш машину л-1,5м ком 1 

402.  Умиваонк 500 "А"+-5%са отвором  ком 1 

403.  wc шоља моноблок конзолна  
 ком 1 

404.  Умиваонк 600"А"+-5%са отвором 
 ком. 1 

405.  Умиваонк 430"А"+- 5%са отвором 
 ком. 1 

406.  WC шоља Симплон "А" кл. ком. 1 

407.  wc шоља Балтик "А" кл." ком. 1 

408.  Моноблок  Симплон  ком. 1 

409.  Испирач аква комплет са цеви ком. 1 

410.  Пловак за  моноблок са месинганим навојем ком. 1 

411.  Водокотлић високомонтажни "Геберит" или 

одговарајући ком 1 

412.  Пловак пвц  доњи улаз ком. 1 

413.  Водокотлић високомонтажни 

АБС"Крушик"  или “одговарајући” ком. 1 

414.  Пловак за  водокотлића касетни 
Мс - навој ком. 1 

415.  Звоно за  водокотлић ком. 1 

416.  Полуга водокотлића ком. 1 

417.  Потезач за водкотлић ком. 1 

418.  Полуга прекидач рам за 

водокотлић"Крушик" ком. 1 

419.  Прекидач ТР-4   за водокотлић "Крушик" ком. 1 

420.  Перлатор за славину ком 1 
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421.  

Плочице керамичке подне 33x33 мат сива 

сл.као вулкано греy или 

одговарајућа/доставити технички 

лист,извод из каталога где се могу видети 

тражене тех.карактеристике,дезен/  
"Вулкано греј "Зорка “ или „одговарајуће“ 

М2 1 

422.  

Плочице подне 45х45х0,9 боја 

светла,стандард Р10 противклизности за 

обућу,В класапротивклизности за босе 

ноге,4 степен отпорности на хабање 

КРИСТАЛ ОНИХ мат или 

одговарајуће/доставити технички 

лист,извод из каталога и сертификат о 

противклизности где се могу видети  све 

тражене тех.карактеристике/    
"Кристал оних"Зорка”или „одговарајуће“ 

М2 1 

423.  

Плочице подне за екстеријер 33х33,тамне за 

јавне објекте стоне греј или одговарајуће 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике,дезен/  "Стоне 

греј"Зорка“ или „одговарајуће“ 

М2 1 

424.  

Плочице подне за екстеријер 33х33 ,марина 

беиге фт или одговарајуће 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике-/   
"Марина беиге"Зорка или „одговарајуће“ 

М2 1 

425.  

Плочице зидне 25х40 сјај,светла,отпорне на 

киселине,на стваранје мрља КОФФЕ 

ЛАТТЕ или одговарајуће/доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене тех.карактеристике/ 
  "Марина беиге"Зорка или одговарајуће 

               М2 1 

426.  Лајсна прелазна за плочице мат силвер ком 1 

427.  Када туш порцелан 80х80 четвртаста ком. 1 

428.  Даска за wc шољу ABS “Урош Пазова"или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ ком. 1 

429.  Поцинкована цев 2“ л-6000" ком. 1 

430.  Поцинкована спојница 1/2 " ком 1 

431.  Поцинкована спојница 3/4 " ком 1 

432.  Поц.редуцир 3/4“-1/2“ 
 ком. 1 
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433.  Поц. колено 90  1/2“ 
 ком. 1 

434.  Поц. колено 90  3/4“ 
 ком. 1 

435.  Поц. колено 90  1“ 
 ком. 1 

436.  Поц. колено 90  5/4“ 
 ком. 1 

437.  Поц. колено 90  6/4“ 
 ком. 1 

438.  Поц. колено 90    2“ 
 ком. 1 

439.  Поц. дупли нипли  1/2“ 
 ком. 1 

440.  Поц. дупли нипли  3/4“ 
 ком. 1 

441.  Поц. дупли нипли  5/4“ 
 ком. 1 

442.  Поц. дупли нипли   6/4“ 
 ком. 1 

443.  Поц. дупли нипли   1“ 
 ком. 1 

444.  Поц. дупли нипли  2“ 
 ком. 1 

445.  Поц. дупли нипли   3“ 
 ком. 1 

446.  Поц. тештик   1/2“ 
 ком. 1 

447.  Поц. тештик  3/4“ 
 ком. 1 

448.  Поц. тештик    1“ 
 ком. 1 

449.  Поц. тештик    5/4“ 
 ком. 1 

450.  Поц. тештик    6/4“ 
 ком. 1 

451.  Поц. тештик    2“ 
 ком. 1 

452.  Поц. муф   1/2“ 
 ком. 1 

453.  Поц. муф   3/4“ 
 ком. 1 

454.  Поц. муф   1“ 
 ком. 1 

455.  Поц. муф   5/4“ 
 ком. 1 
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456.  Поц. муф   6/4“ 
 ком. 1 

457.  Поц. муф   2“ 
 ком. 1 

458.  Поц.редуцир  2“х 5/4“ 
 ком. 1 

459.  Поц.редуцир  2“х 1“ 
 ком. 1 

460.  Поц.редуцир 2“х6/4“ 
 ком. 1 

461.  Поц. редуцир 5/4Х1" 
 ком. 1 

462.  Поц.редуцир  2“х 6/4“ 
 ком. 1 

463.  Поц. чеп  1/2“ 
 ком 1 

464.  Поц. холендер спојница 1/2“ 
 ком. 1 

465.  Поц. холендер спојница 3/4“ 
 ком. 1 

466.  Поц. холендер спојница 1“ 
 ком. 1 

467.  Поц. холендер спојница 5/4“ 
 ком. 1 

468.  Поц. холендер спојница 6/4“ 
 ком. 1 

469.  Поц. холендер спојница 2“ 
 ком. 1 

470.  Мс. полуспојница 1/2“ ком. 1 

471.  Мс. полуспојница 3/4“ 
 ком. 1 

472.  Мс. полуспојница 1“   
 ком. 1 

473.  Мс. полуспојница 2“ 
 ком. 1 

474.  Мс. полуспојница 3“   
 ком. 1 

475.  Мс. клизна спојница 1/2“ 
 ком. 1 

476.  Мс. клизна спојница 3/4“ 
 ком. 1 

477.  Мс. клизна спојница 1“ 
 ком. 1 

478.  Мс. клизна спојница 5/4“ 
 ком. 1 
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479.  Мс. клизна спојница 6/4“ 
 ком. 1 

480.  Мс. клизна спојница 2“ 
 ком. 1 

481.  Пвц полуспојница 6/4“ 
 ком. 1 

482.  Пвц полуспојница 1/2“ 
 ком 1 

483.  Пвц полуспојница 1“ ком. 1 

484.  Пвц полуспојница 3/4“ 
 ком. 1 

485.  Пвц колено фи 20/90 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

486.  Пвц колено фи 20/45 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

487.  Пвц тештик  Ø20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

488.  Пвц муф  Ø25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

489.  Пвц муф СН фи 20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

490.  Пвц муф УН фи 20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

491.  Пвц колено са ушком СН фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

492.  Колено са ушком УН фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

493.  Пвц вентил са точком фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

494.  Пвц вентил са капом фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

495.  Пвц заобилазница фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

496.  Пвц колено фи 25/90 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

497.  Пвц колено фи25/45 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

498.  Пвц тештик фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

499.  Пвц муф  Ø25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

500.  Пвц муф СН фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

501.  Пвц муф УН фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 
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502.  Колено са ушком СН фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

503.  Колено са ушком УН фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

504.  Пвц вентил са точком фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

505.  Пвц вентил са капом фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

506.  Пвц заобилазница фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

507.  Пвц цев Ø 20/4000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

508.  Пвц цев Ø 40/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

509.  Пвц цев Ø 40/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

510.  Пвц цев Ø 40/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

511.  Пвц цев Ø 40/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

512.  Пвц цев Ø 50/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

513.  Пвц цев Ø 50/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

514.  Пвц цев Ø 50/1000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

515.  Пвц цев Ø 100/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

516.  Пвц цев Ø 100/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

517.  Пвц цев Ø 100/1000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

518.  Пвц лук Ø 40/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

519.  Пвц лук Ø 40/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

520.  Пвц лук Ø 50/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком 1 

521.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући ком 1 

522.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући ком 1 

523.  Пвц лук Ø 100/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком 1 

524.  Пвц коса рачва Ø 40/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 
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525.  Пвц коса рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

526.  Пвц T рачва Ø50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

527.  Пвц коса рачва Ø100/100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

528.  Пвц T рачва Ø100/100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

529.  Пвц права рачва 40/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

530.  Пвц права рачва 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

531.  Пвц ревизија Ø 40 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

532.  Пвц ревизија Ø 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

533.  Пвц ревизија Ø 100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

534.  Пвц ревизија Ø 40/250 
"Пештан"или „одговарајућа ком. 1 

535.  Пвц цев Ø 50/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

536.  Пвц цев Ø 50/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

537.  Пвц цев Ø 50/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

538.  Пвц цев Ø 50/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

539.  Пвц лук Ø 50/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

540.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

541.  Пвц коса рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

542.  Пвц права рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

543.  Пвц редуцир Ø 50/40 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

544.  Пвц редуцир Ø 40/32 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

545.  Пвц ревизија Ø 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

546.  Пвц цев Ø75/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

547.  Пвц цев Ø75/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 
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548.  Пвц цев Ø75/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

549.  Пвц цев Ø75/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

550.  Пвц лук Ø75х45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

551.  Пвц лук Ø75х90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

552.  Пвц коса рачва Ø75х50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

553.  Пвц права рачва Ø75х50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

554.  Пвц ревизија Ø 75 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

555.  Пвц лук Ø 110/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

556.  Пвц лук Ø 110/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

557.  Пвц коса рачва Ø 110/ 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

558.  Пвц права рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

559.  Пвц ревизија Ø 100" 
Пештан"или„ одговарајућа“ ком. 1 

560.  Пвц цев Ø 110х250 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

561.  Пвц цев Ø 110х2000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

562.  Пвц цев Ø 110х1000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

563.  Пвц цев Ø 110х2000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

564.  Пвц ревизија Ø110 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

565.  Пвц клизна спојница Ø50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

566.  Пвц клизна спојница Ø110 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

567.  Пвц цев Ø 125/250 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

568.  Пвц коса рачва Ø 75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

569.  Пвц права рачва Ø 75/ 50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

570.  Пвц коса рачва Ø 75/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 
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571.  Пвц права рачва Ø 75/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

572.  Пвц коса рачва Ø 110/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

573.  Пвц права рачва Ø 110/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

574.  Пвц коса рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

575.  Пвц права рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

576.  Пвц коса рачва Ø 75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

577.  Пвц права рачва Ø75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

578.  Пвц редуцир Ø63хØ50 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

579.  Пвц редуцир Ø40хØ32 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

580.  Пвц редуцир  Ø63 х Ø50 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

581.  Спојка црева 2" Ø63 
 ком. 1 

582.  Спојка црева 3/4" Ø25 
 ком. 1 

583.  Окитен црево 3/4"  Ø25 
 ком. 1 

584.  Окитен црево 6/4"  Ø50 
 ком. 1 

585.  Окитен црево 2"  Ø63 
 ком. 1 

586.  Баштенско црево 3/4" мет. 1 

587.  Сливник вертикални са пвц решетком Ø 50 
 ком. 1 

588.  Сливник вертикални са пвц решетком Ø 70 
 ком. 1 

589.  
Сливник вертикални  са пвц решетком Ø 

100 
 

ком. 1 

590.  
Сливник  хоризонтални са пвц решетком Ø 

50 
 

ком. 1 

591.  
Сливник  хоризонтални са пвц решетком Ø 

70 
 

ком. 1 
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592.  
Сливник  хоризонтални  са пвц решетком Ø 

100 
 

ком. 1 

593.  Прелаз олово- ПВЦ 1"х 5/4" ком. 1 

594.  Шелна амбро 80/2" ком. 1 

595.  Вентил еуро 80 овални ком. 1 

596.  Комад ливени фф 80/500 ком. 1 

597.  Хватач нечистоће 80 ком. 1 

598.  Подна Инох решетка 15х15 
 ком. 1 

599.  Подна Инох решетка 20х20 
 ком. 1 

600.  Линијска решетка угаона Л-350Х350 за 

одвод ком. 1 

601.  Кудеља 0.200 гр. ком. 1 

602.  Вијак (мс) М6x80 за wc шољу 
 гар. 1 

603.  Вијак (прохромски)М6x100 за wc шољу 
 гар 1 

604.  Вијак (прохром)за wc шољу М6х80 
 гар. 1 

605.  Вијак за лавабо „дијана“ М8х90 
 гар 1 

606.  Вијак за лавабо „дијана“ М8х120 
 гар 1 

607.  Жива гума 250 гр. ком. 1 

608.  Teфлон трака 10 м ком. 1 

609.  Силикон универзални транспарентни 

300мл"Цересит"или “одговарајући” ком. 1 

610.  
Силикон санитарни транспарентни  300мл 

антифугицидни "Цересит"или 

“одговарајући” 
ком. 1 

611.  
Силикон санитарни бели 300мл 

антифугицидни 
 

ком. 1 

612.  Монтажни лепак момент фих 375гр. 
 ком. 1 

613.  Подна гума за шољу wc ком. 1 
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614.  Гума фи 110 за симплон ком. 1 

615.  Гума за балтик шољу ком. 1 

616.  Сифонска гума 5/4” ком. 1 

617.  Џонсон (Гензла) гума Ø 100 ком. 1 

618.  Прикључно одливна гума Ø 100  за Балтик  

шољу  ком. 1 

619.  Гума сирова кг 1 

620.  Пребацивач за тело батерије  
 ком. 1 

621.  Држач сапуна зидни хромирани 
 ком. 1 

622.  

Туш кабина квадратна 80 полистирен 

стаклом опсег подешавања ширине 790-
810мм,х1850мм /доставити технички 

лист,извод из каталога где се 

могувидетитраженетех.карактеристике 

ком. 1 

623.  Стакло за туш кабину резервно адекватно 

понуђеној туш кабини ком. 1 

624.  
Магнетне лајсне са углом од 90 степени за 

четвртасте туш кабине 90x90 дужине 180 

цм дебљина стакла је 6 мм  
ком. 1 

625.  Ручка за туш кабину размак вијака 145 mm ком. 1 

626.  Точкићиза туш кабину горњи 
фи25 ком. 1 

627.  Точкићи за туш кабину доњи фиксни фи 25 ком. 1 

628.  
Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском 

решетком и  
монтажним елементима л-750  

ком. 1 

629.  
Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском 

решетком и  
монтажним елементима л-850  

ком. 1 

630.  Типл пвц П-8 ком. 1 
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631.  
Комплет штелујућа капа+розетна за узидни 

вентил 
 

ком. 1 

632.  Х комад ливени 100 ком. 1 

633.  Зупчаста спојка фи 75 ком. 1 

634.  Зупчаста спојка фи 100 ком. 1 

635.  Завеса параван 120х200  ком. 1 

636.  Завеса параван 180х200  ком. 1 

637.  Угаони држач паравана за каду 80х80 ком. 1 

638.  Комплет за монтажу лавабоа. Два вијка 

10x140 са уводницима и Фишер типловима. ком. 1 

639.  
Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 

350/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети 
 све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

640.  
Радијаторско ребро Al"Global"  VOX H 

600/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети 
 све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

641.  
Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 

800/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети  
све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

642.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом1/2" 
Данфос 

ком. 1 

643.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом3/4" 
Данфос 

ком. 1 

644.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом3/8" 
Данфос 

ком. 1 

645.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом1/2" 
Данфос 

ком. 1 

646.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом3/4" 
Данфос 

ком. 1 
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647.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом3/8" 
Данфос 

ком. 1 

648.  
Радијаторски равни испусни вентил 1/2"-
навијк 
Данфос 

ком. 1 

649.  
Радијаторски равни испусни вентил 3/4"-
навијак 
Данфос 

ком. 1 

650.  
Радијаторски равни испусни вентил 3/8"-
навијак 
 

ком. 1 

651.  
Радијаторски угаони испусни вентил 1/2"-
навијк 
Данфос 

ком. 1 

652.  
Радијаторски угаони испусни вентил 3/4"-
навијак 
 

ком. 1 

653.  
Радијаторски угаони испусни вентил 3/8"-
навијак 
Данфос 

ком. 1 

654.  Радијаторски редуцир1х1/2"десни 
 ком. 1 

655.  Радијаторски редуцир1х1/2"леви 
„Global " или одговарајући" ком. 1 

656.  Радијаторски редуцир1х3/8"десни 
 ком. 1 

657.  Радијаторски редуцир1х3/8"леви 
 ком. 1 

658.  Радијаторски редуцир 5/4"х1/2"десни 
 ком. 1 

659.  Радијаторски редуцир 5/4"х1/2"леви 
 ком. 1 

660.  Радијаторски редуцир SN 5/4"х1/2"леви 
 ком. 1 

661.  Радијаторска спојница 1" 
 ком. 1 

662.  Радијаторска спојница 5/4" 
 ком. 1 

663.  Радијаторски чеп 1" десни 
 ком. 1 

664.  Радијаторски чеп 1" леви 
 ком. 1 

665.  Радијаторски чеп 5/4" десни 
 ком. 1 

666.  Радијаторски чеп 5/4" леви 
 ком. 1 
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667.  Радијаторски чеп 3/8" десни 
 ком. 1 

668.  Радијаторски чеп 3/8" леви 
 ком. 1 

669.  Одзрачна славина 1/2" 
 ком. 1 

670.  Одзрачна славина 3/8" 
 ком. 1 

671.  Дихтунг радијаторски 1" 
 ком. 1 

672.  Носач  радијаторски NGR ком. 1 

673.  Конзола радијаторска RKP ком. 1 

674.  Цеви црне шавне 1/2" л-6000 кг 1 

675.  Цеви црне шавне 3/4"л-6000 кг 1 

676.  Цеви профиласте 40х40 л-6000 кг 1 

677.  Цеви профиласте 20х40 л-6000 кг 1 

678.  Цеви профиласте 100x40 л-6000 кг 1 

679.  Цеви профиласте120x60 л-6000 кг 1 

680.  Клизачи за фиоке л-400 ком. 1 

681.  Рингла за намештај ком. 1 

682.  Плот за врата собна 80/200 са штоком 10 

фурнирана буква ком. 1 

683.  Цилиндар асиметричан 30+35 
"БС"или "одговрајући" ком. 1 

684.  Цилиндар  за PVC врата дужи 

50+40/доставити узорак/ ком. 1 

685.  Брава  за  дрвена  врата  „6.5”кључ  ком. 1 

686.  Брава  за  дрвена  врата     „6.5”цилиндар  ком. 1 

687.  Брава за дрвена врата 8 (купатилска)за 

санитарне просторије /доставити узорак/  ком 1 

688.  Брава за дрвена врата  „8” кључ  
 ком. 1 

689.  Опруга за браву ком. 1 
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690.  Цилиндар браве 30+30са кодираним  

кључем ком. 1 

691.  Лепак за дрво 1/1 
 ком. 1 

692.  Лепак синтелан 0.8 
"Елан" или "одговарајући" ком. 1 

693.  Нивелишућа масаIsomat flowcret 1-10 1/25 ком 1 

694.  Основни премаз  -ПрајмерSika® Primer-11 
W   1/5 кг 1 

695.  Лепак за етисонUzin u 1000 si  1/10 кг ком 1 

696.  Лепак за етисон Uzin gn 222  1/5 кг ком 1 

697.  
Спојница  за осцилујућа врата 150 Шпилтер 

шарке 
 

ком. 1 

698.  Клап шарка равна са плочицом ком. 1 

699.  Клап шарка коленаста са плочицом  
 ком. 1 

700.  Шарке за прозоре увртне фи 13 ком. 1 

701.  Прихватник  за  врата угаони 
Бане ком. 1 

702.  Прихватник  за  врата  равни 
АГБ ком. 1 

703.  Прихватник за врата равни 18 мм  
АГБ ком. 1 

704.  
Гарнитура квака са штитом за врата 

1600.06.219-"БС"или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
гар 1 

705.  
Штит (шилд) за браву кључ елоксирани БС 

1184.90.220 
"БС"или "одговарајући" 

         пар. 1 

706.  
Квака за  врата  са  продужном шипком 

1182.92.219 
"БС"или "одговарајући" 

пар. 1 

707.  Прстен за кваку ком. 1 

708.  Увртна спојница Ø16 
 ком. 1 

709.  Гарнишла округла са носачима л-2000 ком. 1 

710.  Држачи за гарнишлу ком. 1 
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711.  Вијак торбан  М6х60 
 ком. 1 

712.  Вијак торбан  М6х80 
 ком. 1 

713.  
Вијак   за   сaлонит   М6х120   са 

потп.навојем  
 

ком. 1 

714.  Подлошка гумена за   вијак  за салонит  
 ком. 1 

715.  Подлошка метална за вијак   за салонит 
 ком. 1 

716.  Ивер вијак 3х30 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

717.  Ивер вијак 3х40   Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

718.  Ивер вијак 3х50   Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

719.  Ивер вијак 4х16 за клап шарке 
 ком. 1 

720.  Ивер вијак 4х30 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

721.  Ивер вијак 4х40 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

722.  Ивер вијак 4х50 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

723.  Ивер вијак 4х60 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

724.  Ивер вијак 5х40 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

725.  Ивер вијак 5х50 Zn ЈУС 515 ком. 1 

726.  Ивер вијак 5х60 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

727.  Ивер вијак 5х70 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

728.  Ивер вијак 5х100 Zn ЈУС 515 ком. 1 

729.  Ивер вијак 5х120 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

730.  Ивер вијак 6х40 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

731.  Ивер вијак 6х50 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

732.  Ивер вијак 6х60 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 
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733.  Ивер вијак 6х70 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

734.  Ивер вијак 6х100 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

735.  Ивер вијак 6х120 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

736.  Завртањ машински 1.103 М4х20 
 ком. 1 

737.  Завртањ  машински 1.053 М6х40 
 ком. 1 

738.  Завртањ машински 1.053 М8х60 
 ком. 1 

739.  Завртањ машински 1.053 М10х40 
 ком. 1 

740.  Завртањ машински 1.051 М8х60 
 ком. 1 

741.  Завртањ машински 1.053 М10х50 
 ком. 1 

742.  Завртањ машински 1.051 М10х50 
 ком. 1 

743.  Завртањ машински 1.051 М12х60 
 ком. 1 

744.  Завртањ машински 1.051 М14х80 
 ком. 1 

745.  Завртањ машински 1.051 М16х80 
 ком. 1 

746.  Навртка М6 
 ком. 1 

747.  Навртка М8 
 ком. 1 

748.  Навртка М10 
 ком. 1 

749.  Навртка М12 
 ком. 1 

750.  Навртка М14 
 ком. 1 

751.  Навртка М16 
 ком. 1 

752.  Вијак за лим 1.465  4х 20 
 ком. 1 

753.  
Прохромски вијак за лим 
ДИН 7981 М4х50 
 

ком. 1 

754.  Вијак за лим 1.465 3.9 х19  ком. 1 
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755.  Вијак за дрво 1.500 6 х120  
 ком. 1 

756.  
Инбус вијак са цилинд главом  912  8х20  

8.8 
 

ком. 1 

757.  
Инбус вијак са цилинд главом  912  8х60  

8.8 
 

ком. 1 

758.  Инбус вијак са цилинд главом 912  8х70  8.8 
 ком. 1 

759.  
Инбус вијак са цилинд главом 912  8х100  

8.8  
 

ком. 1 

760.  Машински вијак 1.053М12х40Zn  8.8 
 ком. 1 

761.  Машински вијак 1.053 М12х60Zn  8.8 
 ком. 1 

762.  Машински вијак 1.051 М12х60Zn 8.8 
 ком. 1 

763.  Машински вијак  1.103 М4х16 
 ком. 1 

764.  Машински вијак 1.103 М4х18 
 ком. 1 

765.  Машински вијак 1.103 М4х20 
 ком. 1 

766.  Машински вијак 1.103 М4х25 
 ком. 1 

767.  Машински вијак 1.103 М4х30 
 ком. 1 

768.  Машински вијак 1.103 М4х35 
 ком. 1 

769.  Машински вијак 1. 103 М4х40 
 ком. 1 

770.  Машински вијак 1.130 М5х20 
 ком. 1 

771.  Машински вијак 1.130 М5х40 
 ком. 1 

772.  Машински вијак 1.053 М6х10 
 ком. 1 

773.  Машински вијак 1.053 М6х20 
 ком. 1 

774.  Машински вијак 1.053 М6х45 
 ком. 1 

775.  Машински вијак 1.053  М8х40 
 ком. 1 

776.  Машински вијак 1.053  М8х50 ком. 1 
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777.  Машински вијак 1.053  М8х60 
 ком. 1 

778.  Машински вијак 1.051 М8х60  ком. 1 

779.  Машински вијак 1.053 М12х40  8.8 
 ком. 1 

780.  Машински вијак 1.053  М12х60 8.8 
 ком. 1 

781.  Машински вијак 1.051 М12х60 8.8 
 ком. 1 

782.  Анкер шраф М10х100  ком 1 

783.  Анкер шраф м12х120  ком. 1 

784.  Торбан вијак 6х50  
 ком. 1 

785.  Торбан вијак 6х50  
 ком. 1 

786.  Типл ударни (мастер вијак) 6x40 
 ком. 1 

787.  Блок закивак Ал Ø4х10мм 
 ком. 1 

788.  Блок закивак Ал Ø4х12мм 
 ком. 1 

789.  Блок закивак Ал Ø4х20мм 
 ком. 1 

790.  Блок закивак Ал Ø5х10мм 
 ком. 1 

791.  Блок закивак Ал Ø5х12мм 
 ком. 1 

792.  Равна подлошка ДИН 125 М6 Zn 
 ком. 1 

793.  Равна подлошка ДИН 125 М8 Zn 
 ком. 1 

794.  Еластична подлошка ДИН 110 М10 
 ком. 1 

795.  Еластична подлошка ДИН 110 М12  ком. 1 

796.  Еластична подлошка ДИН 110 М14  ком. 1 

797.  Кукасти вијак Л 5х60 
 ком. 1 

798.  Кукасти вијак Л 3.5х60 
 ком. 1 
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799.  Ексер 16х30 кг 1 

800.  Ексер 20х40 кг 1 

801.  Ексер 25х50 кг 1 

802.  Ексер 34х80 кг 1 

803.  Ексер 38х100 кг 1 

804.  Ексер 42х100 кг 1 

805.  Ексер   42х120 кг 1 

806.  Водоотпорна шпера Буква 1250х2500х 10 

мм ком. 1 

807.  Водоотпорна шпера Буква 1250х2500х 18 

мм ком. 1 

808.  Медијапан сирови 2800х2070х3 мм ком. 1 

809.  Мрежица рабиц отвори 10х10 М2 1 

810.  Катанац  45мм   
 ком. 1 

811.  Катанац  60мм   ком. 1 

812.  Подешавајућа системска бравица за дрвене 

ормаре „Бане Секулић“ или одговарајућа ком 1 

813.  Тестерица за убодну тестеру  
 ком. 1 

814.  Ланац Хусгварна 13-3/8” 23 зуба тример ком. 1 

815.  Ланац  Хусгварна х-3/8  ”34  зуба моторка ком. 1 

816.  Турпија ф 4,8 ком. 1 

817.  Кружна тестера   Видија 250х3.2х30  ком. 1 

818.  Плоча дијамантска резна115x22х6 Ком. 1 

819.  Лист тестере 762 мм ком. 1 

820.  Куке за гардеробу за врата веће ком. 1 

821.   Пур пена универзална 0,750 
"Цересит" или "одговарајућа" ком. 1 
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822.  Спирална бургија за метал Ø2" 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

823.  Спирална бургија за метал Ø4" 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

824.  Спирална бургија за метал Ø3,2 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

825.  Спирална бургија за метал Ø4,2 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

826.  Спирална бургијаза метал Ø5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

827.  Спирална бургја за метал Ø6 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

828.  Спирална бургија за метал Ø6,5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

829.  Спирална бургија за метал Ø7,5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

830.  Спирална бургија за метал Ø8 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

831.  Спирална бургија за метал Ø10 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

832.  Спирална бургија за метал Ø12 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

833.  Спирална бургија  за метал Ø14 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

834.  Бургија за бетон SDS plus 6/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

835.  Бургија за бетон SDS plus 8/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

836.  Бургија за бетон SDS plus 10/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

837.  Бургија за бетон SDS plus 12/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

838.  Футер за бушилицу ручну М12 ком. 1 

839.  Каиш клинасти назубљени AVX 13x2000 ком. 1 

840.  Зуп.ремени каиш AVX 12.5Х10Х2350La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

841.  Зуп.ремени каиш AVX 13Х10Х2350La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

842.  Рем.каиш10x1750 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

843.  Рем.каиш10x875 Li 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

844.  Рем.каиш10x875 Lа 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 
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845.  Рем.каиш10x672 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

846.  Рем.каиш 10х978 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

847.  Рем.каиш 10х1700 spz 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

848.  Рем.каиш 10х690La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

849.  Пљоснати каиш 60х2400 ком. 1 

850.  Пљоснати каиш 80х2400LT 14  ком. 1 

851.  Пљоснати каиш 40х2400LT 14 ком. 1 

852.  Лежај  аксијални 51109 
 ком. 1 

853.  Лежај  аксијални 51305 
 ком. 1 

854.  Лежај 6010 
 ком. 1 

855.  Лежај 6006 2zr 
 ком. 1 

856.  Лежај 607 2z 
 ком. 1 

857.  Лежај 6202  
 ком. 1 

858.  Лежај 6203 
 ком. 1 

859.  Лежај 6204 
 ком. 1 

860.  Лежај 6205 
 ком. 1 

861.  Лежај 6206 zz ком. 1 

862.  Лежај радијални 6207 
 ком. 1 

863.  Лежај радијални 6210 
 ком. 1 

864.  Лежај 6305 
 ком. 1 

865.  Toчак окретни за Ø200 за контејнере   ком. 1 

866.  Toчак окретни за Ø100 за конобарска 

колица   ком 1 

867.  Семеринг 7х22х42  ком. 1 
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868.  Семеринг 10х35х52 ком. 1 

869.  Семеринг12х22х7     ком. 1 

870.  Семеринг 14х22х4    ком. 1 

871.  Семеринг 25х42х7    ком. 1 

872.  Семеринг 28х47х7   ком. 1 

873.  Семеринг 30х45х10    ком. 1 

874.  Семеринг 35х52х10   ком. 1 

875.  Семеринг 31.5х44.5х6.3   ком. 1 

876.  Семеринг 32х62x7   ком. 1 

877.  Семеринг 35х62х10    ком. 1 

878.  Семеринг 35х47х7    ком. 1 

879.  Семеринг 38х52х10  ком. 1 

880.  Семеринг 38х54х10   ком. 1 

881.  Семеринг 35х56х10 ком. 1 

882.  Семеринг 40х80х10  ком. 1 

883.  Семеринг 58х35х10  ком. 1 

884.  Семеринг 60х80х10  ком. 1 

885.  Спреј за  заваривање Перфект  ком. 1 

886.  Сребро Аг40% цд обложено фи 2,0 кг. 1 

887.  Електрода 2,5 мм Е27R 
 „Елвако“или одговарајуће кг 1 

888.  Електрода 3,25мм Е27R03 
„Елвако“ или одговарајуће кг. 1 

889.  Електроде супер НИ фи 2,5 
„Елвако“ или одговарајуће кг 1 

890.  Електроде супер НИ фи 3,25 
„Елвако“или одговарајуће кг 1 
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891.  Челична четка 4-редна 
 ком. 1 

892.  Гумени дихтунг за косе прозоре (ојачан 

жицом) ком 1 

893.  Носач клизних  4 точића M8 Ø 24 ком 1 

894.  Носач клизних  4 точићаM12 Ø 40 ком 1 

895.  Жица за CO2  варење 0,8мм кг 1 

896.  Жица тинол кг 1 

897.  Жица опружна прохромска 3 мм  кг 1 

898.  Жица опружна прохромска 4 мм  кг 1 

899.  Лот сребро Кг 1 

900.  Бонсек платно ком. 1 

901.  Спреј одвијач ком. 1 

902.  Плоча за сечење Ø115x1,6x22 
 ком. 1 

903.  
EP10-76 алуминијумска горња двоканална 

шина – боја мат сребро  
Дужина шине 2 m  

ком. 1 

904.  
EP10-74 алуминијумска доња двоканална 

шина – боја мат сребро  
Дужина шине 2 m  

ком. 1 

905.   
EP10 механизам симетрични .do 45kg ком. 1 

906.  Плоча за сечење Ø230x3x22,2 
 ком. 1 

907.  Плоча за сечење  355x3,5х25,4 
 ком. 1 

908.  Брава за метална врата са ваљком 2.5   ком. 1 

909.  Брава за метална врата са језичком 3.5  ком. 1 

910.  Панол паста ком. 1 

911.  Антирост ком. 1 

912.  Фуг маса Кнауф  5/1 или одговарајућа ком. 1 
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913.  Испуна гипс 5/1 ком. 1 

914.  Глет маса Махсима  25/1  или"одговарајућа" ком. 1 

915.  Лепак за  плочице.CM 11+ 25/1или 

"одговарајући" ком. 1 

916.  Лепак  за  плочице.CM 16    25/1 или 

"одговарајући" ком. 1 

917.  Водоодбојна фуг  маса CЕ40 2/1кг  бела или 

"одговарајућа" ком. 1 

918.  Водоодбојна  фуг  маса CЕ43 2/1кг или 

"одговарајућа" ком. 1 

919.  Тонер окер  0.1 ком. 1 

920.  Тонер жути  0.1  ком. 1 

921.  Тонер  кајсија    0.1  ком. 1 

922.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

923.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

924.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

925.  Боја акрилна пуна дисперзија  водоперива 

тонирана РАЛ 285 -20 Y    10/1 Vitex ком. 1 

926.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

927.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

928.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

929.  Боја уљана светло зелена ком. 1 

930.  Боја за бетон браон  уљана 0.75 ком. 1 

931.  Емајл   лак   0,75   тамно   браон 
 ком. 1 

932.  Лак за чамце безбојан деколух 0,75   ком. 1 

933.  
Фасадна боја Зорка  профи  примера  боја 

бела  14/1 1503или одговарајућа  
 

ком. 1 
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934.  
Примера полудисперзиона боја бела за 

ентеријер 14/1 1503 
"Зорка"  или „одговарајућа" 

ком. 1 

935.  
Дисперзиона боја профи линеа плус перива 

бела15/1 V020 1503 
"Зорка"  или одговарајућа" 

ком. 1 

936.  Дисперзиона боја за ентеријер профи  

Линеа „Зорка“ или „одговарајућа“ ком. 1 

937.  Подлога профи 1:9 безбојна 0.8 л "Зорка" 

или „одговарајућа" ком. 1 

938.  Глет маса профи за ентеријер1503 бела 25кг  
"Зорка" или „одговарајућа" ком. 1 

939.  
Фасадна боја профи пласт.акрилна  1503 

1/15  
"Зорка" или „одговарајућа" 

ком. 1 

940.  
Махсипол 25/1 на воденој бази 
(обел.терена) 
"Махсима" или „одговарајућа" 

ком. 1 

941.  Емајл лак антика  директ Зоралух сива 

0,70/0021"Зорка" или „одговарајућа" ком. 1 

942.  
Aкрилни емајл лак  Зоралух жута 0,70/00 

1018 
"Зорка" или „одговарајућа" 

ком. 1 

943.  Лак Лазура 0.75 кестен  
 ком. 1 

944.  Лак Лазура 0,75 храст     
 ком. 1 

945.  Лак Лазура 1/2.5 зелена  
 ком. 1 

946.  Лак   лазура   Палисандер   1/2.5 
 ком. 1 

947.  Емајл   лак  0,75  тамно   браон  
 ком. 1 

948.  Емајл  лак  0,75  црна   
 ком. 1 

949.  Емајл  лак   0,75   бела   
 ком. 1 

950.  Емајл лак 0,75 црвена  
 ком. 1 

951.  Емајл лак 0,75  зелени  
 ком. 1 
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952.  Рефлектујућа боја (жута) "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

953.  Ефект   лак  зоралух  сива  о,75 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

954.  Ефект  лак  зоралух  плава  о,75 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

955.  Емајл   лак   0,75 тамно   браон 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

956.   Основна боја задрво 
 ком. 1 

957.  Емајл лак црвени 0.75 
 ком. 1 

958.  Емајл лак зелени 0.75 
 ком. 1 

959.  Емајл лак жути 0.75 
 ком. 1 

960.  Емајл лак тамно-плави 0.75 
 ком. 1 

961.  Нитро бајц 0,75 храст 0011 
 ком. 1 

962.  Нитро основна (сива) 0,75 7001RAL 
 ком. 1 

963.  Асфалтон бели 30кг/1 Зоралух 1503"Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

964.  Асфалтон жути30кг/1 Зоралух 2497"Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

965.  Разређивач 20/1 Зоралух 5481 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

966.  Разређивач нитро 0,8 5350 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

967.  Разређивач уљани 0,8  5220 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

968.  Радијаторски  лак  белиVOC 0,75 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

969.  Кит за дрво водоразредив бели 0,8 "Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

970.  Боја бела за метал 3 у 1 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

971.  Разређивач боје за метал 3 у 1 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

972.  Воскирани сандолин  
(боја Зелена10) "Зорка" или одговарајући" ком. 1 

973.  Самол.супер GNG фолија 2.74 м х 121,9 м ком. 1 

974.  Корунд папир 600мм П-80 мет 1 
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975.  Корунд папир 600мм П-100 мет 1 

976.  Корунд папир 600мм П-150 мет 1 

977.  Корунд тракасти П-80 Мет 1 

978.  Корунд тракасти П-100 Мет 1 

979.  Корунд тракасти П-150 Мет 1 

980.  Корунд тракасти П-220 Мет 1 

981.  Корунд тракасти П-240 Мет 1 

982.  Корунд тракасти П-280 Мет 1 

983.  Корунд тракасти П-360 Мет 1 

984.  Корунд тракасти П-500 Мет 1 

985.  Корунд    троугласти    за    миш 

шлајферицу ком. 1 

986.  Водена шмиргла П-200 ком. 1 

987.  Водена шмиргла П-240 ком. 1 

988.  Скоч брајат П-600 сива ком. 1 

989.  Фангла  ПВЦ ком. 1 

990.  Ваљак кончани 25 цм "Shuller" или 

"одговарајући" ком. 1 

991.  Уложак за ваљак 120  
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

992.  Уложак ваљака за фарбање  100  
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

993.  Уложак  ваљак за кречење  100 
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

994.  Угаона четка „2.5” 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

995.  Глетарица  гумена  280х140    8-
10мм"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

996.  Глетарица са сунђером 280х140 40мм 

"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

997.  Глетарица    280х130    8х8    мм  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 
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998.  Четка  за фарбање 100 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

999.  Четка за фарбање 80    
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1000.  Четка  за фарбање70   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1001.  Четка за фарбање 60   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1002.  Четка за фарбање 50   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1003.  Четка за фарбање 40   
"Shuller" или "одговарајућа ком. 1 

1004.  Четка за фарбање 30   
"Shuller" или "одговарајућа ком. 1 

1005.  Шпахтла  гребенаста  18о  "Shuller" или 

"одговарајућа" ком. 1 

1006.  Шпахтла 150  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1007.  Шпахтла 125 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1008.  Шпахтла 100 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1009.  Шпахтла 75  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1010.  Шпахтла 50  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1011.  Јапанска  шпахтла  4  ком. 
"Shuller" или "одговарајућа"   ком. 1 

1012.  Perma Wihte  0,75,боја која спречава појаву 

буђи ком. 1 

1013.  
Еластична  вокомпонентна изолациона маса 

маса AQUAMAT-ELASTIC 
 

ком 1 

1014.   Маса за изолацију FLEXPU 40 SIVI 600ML               ком               1 

1015.  Tub-tile сет  0,946л   боја за купатила ком. 1 

1016.  1-компонентни лепак на бази хлорид 

полиуретана SikaBond AT- Metal 300 мл. ком. 1 

1017.  L-профил за армстронг плоче 25х25  ком. 1 

1018.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 1200 

мм бели ком. 1 

1019.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 3700 

мм бели ком. 1 

https://www.isomat.rs/product/aquamat-elastic-2-sr/
https://www.isomat.rs/product/aquamat-elastic-2-sr/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdplshop.com%2Fshop%2Fzaptivne-mase-pene%2Fflex-pu-40-sivi-600-ml%2F&psig=AOvVaw08vRrSzcilHxOmSzi4rSJw&ust=1583959740130000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLDFwv_jkOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 126 од 210 

1020.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 600 

мм бели ком. 1 

1021.  Жица за армстронг плоче 500мм окце ком. 1 

1022.  Жица за армстронг плоче  500мм кука ком. 1 

1023.  Жабица за висилицу за армстронг плоче ком. 1 

1024.  
Плафон     минерална    равна ивица    

феинестратос    600х600 5мм-армстронг 

плоча 
ком. 1 

1025.  Лексан UV отпоран 2,1 м х 3 м дебљине 10 

мм транспарентн М2 1 

1026.  Вијак за лексан са шестоугаоном главом 

6,3х 19 или 6,3х25 са заптивном подлогом ком. 1 

1027.  Вијак за лексан са шестоугаоном главом 

4,8х25,6 ком. 1 

1028.  Профил Ал. За лексан ком. 1 

1029.  Цемент 25/1 ком. 1 

1030.  Малтер машински за спољну употребу 35/1 ком. 1 

1031.  Малтер репаратурни фини сика монотоп 

620 25/1или одговарајући ком. 1 

1032.  Гипс 1/1 ком. 1 

1033.  Кондор ролна ком. 1 

1034.  Битулит 1/4.5 ком. 1 

1035.  
СИКА  TopSeal 107-2  
двокомпонентни,паропропусни полимер-
модификовани цементни малтер 
 1/25+1/5  или одговарајући 

ком. 1 

1036.  Ригипс плоче 9,5 х 2000 ком. 1 

1037.  Ригипс плоче 12,5 х 2000 ком. 1 

1038.  Газиште поцинкована решетка 

3000х1000/30х30/ х-28 ком. 1 

1039.  Газиште истегнути метал 

1000х2000/50х20мм/ ком. 1 

1040.  Лим трапезни пластифицирани 20/130 0,5-
2м браон М2. 1 

1041.  Креп трака  за професионалну употребу у 

молерско фарбарским радовима  3.8 мм х 
ком. 1 
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33м 

1042.  
Креп трака  за професионалну употребу у 

молерско фарбарским радовима  5.0 мм х 

33м 
Ком 1 

1043.  Гит боди фибер  ком. 1 

1044.  Гит обичан боди софт 1/1 ком. 1 

1045.  Боди гит 999 1/1 ком. 1 

1046.  Боди гит 950 црни 1/1 ком. 1 

1047.  Хладна асфалтна мешавина Омега Бит 1/25 

или одговарајућа ком. 1 

1048.  Четка челична петоредна ком. 1 

1049.  Ножићи  за скалпер 10/1 пак 1 

1050.  Трака позор жута   кг 1 

1051.  Дијамантска  резна плоча Ø115x2.5 Swaty ком. 1 

1052.  Дијамантска  резна  плоча Ø230х2.5 Swaty ком. 1 

1053.  Брусни  (ламелни)дискØ115 П80 ком. 1 

1054.  Брусни (ламелни)дискØ115 П100 ком. 1 

1055.  Брусни(ламелни)диск Ø115 П120 ком. 1 

1056.  Мач за моторну тестеру 18 3/8 " 1,5 мм ком. 1 

1057.  
Мотoрно уље  за четворотактне дизел 

моторе  тешких транспортних    

возила,аутобуса и грађевинских   

машина15w-40 10/а 

ком. 1 

1058.  
Moторно уље за четворотактне бензинске 

моторе  путничких и лако   доступних  

возила 15w-40 1/1 
ком. 1 

1059.  Хидраулично уље 1/10 ком. 1 

1060.  Течност за кочнице  0.5 ком. 1 

1061.  Течност  за  расхладне  системе мотора-
антифриз  ком. 1 
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1062.  Уља за ваздушне компресоре 1/1 ком. 1 

1063.  Уље за ланце моторних тестера и тримера 

1/1 ком. 1 

1064.  Уље моторно минерално за косачице 1/1 ком. 1 

1065.  Адитив за дизел 1/1 ком. 1 

1066.  Течност  за  прање  ветробрана летњи 1/1 ком. 1 

1067.  Течност  за  прање  ветробрана зимски 1/1 ком. 1 

1068.  Мазива маст-калцијумова маст 0,4 ком. 1 

1069.  Мазива   маст-литијумова  маст 0,4 ком. 1 

 
   А. Укупна јединична цена без ПДВ-а (збир колоне 5) 

 
 

  
   Б. Укупан износ ПДВ-а (пореска стопа Х из реда А.) 
 

 

 
   Ц.   Укупна јединична цена са ПДВ-ом (А+Б) 
 

 

Роки начин 

плаћања: 

У року од 45 (четрдесет пет) дана од дана службеног пријема рачуна, у складу 

са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама. („Службени гласник РС“ , бр. 119/12 и 68/2015), а након сваке 

извршене појединачне испоруке. 
Рок важења 

понуде: 
- не може бити 

краћи од 60 
(шесдесет) 
дана 

 ____(____________) дана од дана јавног отварања понудa 

 
 

 Рок,  динамика,           
 начин и место 
 испоруке:              

 У свему према захтеваним условима из конкурсне документације. 
 Сукцесивна испорука у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

испоруку. 
 Испорука ће се врши радним данима, у термину по договору Наручиоца и      
 Испоручиоца. 
 Место испоруке је магацински простор: 
                хотел „Оморика“, на Калуђерским барама, ул. нема бб.  и  
                хотел „Бреза“,  у  Врњачкој бањи  ул. Врњачка бр. 26. 
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            Датум                           М.П.                            Потпис понуђача: 
   __________________                                               ___________________                                 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца понуде и уједно структуре цене 
* У случају ппднпшеоа заједничке ппнуде, наведени пбразац пптписује и пверава 
члан групе кпји ће ппднети ппнуду и купји ће заступати групу ппнуђача пред 

наручипцем.  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

- Под тачком 4. Понуђач уписује назив произвођача за сваки артикал; 
-  Под тачком 5. Понуђач уписује колико износи јединична цена без   ПДВ-а за сваки тражени 

артикал;  
- Под тачком 6. Понуђач уписује стопу ПДВ-а по јединици мере;  
- Под тачком 7. Понуђач уписује колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени артикал; 
- У реду под тачком А. (на крају обрасца) Понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а,ова вредност 

представља збир колоне 5; 
- У реду под тачком Б. (на крају обрасца) Понуђач уписује износ ПДВ-а у динарима; 
- У реду под тачком Ц. (на крају обрасца) Понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом,ова вредност се 

добија сабирањем износа из редова А.и Б. 
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.                   

Период важења и 

примене Уговора  

  
  1 (једна) година, од дана закључења уговора или до  утрошка    
   опредељеих средстава Наручиоца.   
 
 
 
 
 
опредељених средстава-процењена вредност 
 

 



Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 130 од 210 

 
(ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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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(ОБРАЗАЦ  3) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈН број 04/2020-Набавка материјала и резервних делова за 

текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.ЗЈН 
 
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН. 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 ЈН број 04/2020–Набавка материјала и резервних делова за 

текуће одржавање ВУ „Тара“ Бајина Башта , испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
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) ЗЈН); 
4) Понуђач је 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 за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 
 

Место:_____________                                                          Потпис понуђача: 
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 обавезне услове из члана 

75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛАН 75. ЗЈН 
     
 
 
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН.Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача]у поступку јавне набавке  ЈН број 04/2020-Набавка материјала и резервних 

делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта, испуњава све услове 

из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну 

набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
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) ЗЈН); 
4) Подизвођач је 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 за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 
 
Место:_____________                                                           Потпис подизвођача: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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                                                                                                                                   (ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ  БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИТИ 

НАРУЧИОЦА О ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

У складу са чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике 

Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

понуђач_______________________________  
 
 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј  Е  
 
 
да ћебез одлагања писмено обавестити наручиоца о било којој промени у вези са 

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

односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци, и да ће о 

томе доставити доказ. 
 
 
 
Место и датум:    Потпис понуђача: 
 
__________________________                         _____________________________________ 
                                                                                (штампано име и презиме овлашћеног лица) 
 
 
                                                      М.П.                _____________________________________ 
                                       (читак отисак печата)                                  ( потпис) 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овлашћено лице Понуђача мора да попуни Образац изјаве, (да у уводном 

делу наведе назив понуђача, да га потпише и овери печатом) 
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                                                                                                                                   (ОБРАЗАЦ 7) 
 

МЕНИЧНО ПИСМО ОВЛАШЋЕЊЕ 
(ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ) 

 
На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 54/70, 

57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. 
гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о 

начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. гласник РС'' бр. 47/11) 
________________________________, _______________, ПИБ _____________ предаје 
 (навести фирму)     (место) 
бланко - сопствену меницу и даје 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
за корисника бланко-сопствене менице 

ВУ „Тара“Бајина Башта да депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци на 

наплату, у износу од 9000.000,00, динара по основу неиспуњења обавеза( обезбеђења за 

озбиљност понуде ) по понуди број ____________ од ___________год. и то на терет свих рачуна 

који су отворени код Банака: 
_________________________________________________________________________________
   (навести банке и бројеве текућих рачуна) 
 
На основу овог овлашћења ВУ „Тара“Бајина Башта може попунити меницу са клаузулом ''без 
протеста, без трошкова'' на износ __________________ дин, по основу напред наведене понуде, а у 

случају:  (10 % вредности понуде)    
     а)  да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и 
     б)  да Понуђач, у случају да Наручилац прихвати његову понуду: 

- не потпише Уговор о купопродаји____________________________  
  сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације; 

      - не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне     
         документације. 

Дужник се одриче права: 
- на повлачење овог овлашћења; 
- на опозив овог овлашћења; 
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. 
Прилог:  Бланко-сопствена меница, број _______________  

 оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање     
      средствима на рачунима. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за ВУ „Тара“Бајина Башта а 

један за __________________________________________. 
(навести банку дужника)      
Место и датум:                 Потписпонуђача: 
_______________                                         _______________________________ 
       (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

М.П.             _______________________________ 
    (читак отисак печата)                (пун потпис) 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА 

ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТЕ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати наручиоцу 

инструмент  обезбеђења уговорних обавеза –бланко сопствену меницу (само потписану 
и оверену у складу са картоном депонованих потписа) у износу 900.000,00 динара, као 

гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла са 

роком важења 15 дана дуже од дана трајања уговора. 
 
Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и: 
 

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица коју је издала банка 

гаранта код које се води рачун понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи 

и печат фирме понуђача, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере 

(овера не старија од месец дана од дана потписивања уговора).  
 

2. Менична овлашћења (само потписана и оверена печатом) да се меницa, без 

сагласности понуђача може поднети банци гаранту на наплату у износу  од укупне 

вредности уговора без пореза на додатну вредност у случају неиспуњења 

уговорних обавеза,једностраног раскида уговора, не извршења замене добра 

неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у  

уговореним роковима. 
 

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца издати инструмент обезбеђења плаћања може 

поднети банци гаранту код које се води рачун понуђача и то у случају да понуђач 
једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.  

 
Напомена: Изјава се прилаже уз понуду за менице за испуњење уговорне обавезе се 

достављају приликом потписивања уговора. 
 
Место и датум:                                          Потпис понуђача: 
 
______________                         МП                                    ____________________________ 
                                     (читак отисак печата)      (штампано име и презиме овлашћеног лица) 
                                                                                      
                                                                                               _____________________________                                                                                                                                                       
                                                                                    (пун потпис) 
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                                                                                                                                                (ОБРАЗАЦ 9) 
 

МЕНИЧНО ПИСМО–ОВЛАШЋЕЊЕ  
(ДОСТАВЉА ДОБАВЉАЧ ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА) 

 
На основу Закона о меници ( ''Сл. лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. лист СФРЈ'' бр. 18/58, 16/65, 

54/70, 57/89 и ''Сл. лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. лист СРЈ'' број 

3/02, 5/03 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/04, 62/06, 111/09, 31/11) и Одлуке о облику, садржини 

и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. гласник РС'' бр. 

57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента (''Сл. 

гласник РС'' бр. 47/11) 
________________________________, _________________, ПИБ _____________ предаје 
  (навести фирму)                  (место) 
бланко-сопствену меницу и даје 

 
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко-сопствене менице 
ВУ „Тара“ Бајина Баштада депоновану бланко-сопствену меницу може предати Банци 

на наплату,у износу од 900.000,00 динара по основу неиспуњења уговорних обавеза, 
значајних кашњења у испоруци или једностраног раскида уговора број ____________ 

од ___________год. и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
                (навести банке и бројеве текућих рачуна) 
На основу овог овлашћења ВУ „Тара“ Бајина Башта може попунити меницу са 

клаузулом ''без протеста, без трошкова'' на износ ____________________________ 

дин.(10% укупне вредности уговора) 
Дужник се одриче права: 

- на повлачење овог овлашћења; 
- на опозив овог овлашћења; 
- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Менице су потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа. 
Прилог:   бланко-сопствену менице број:___________ . 

 оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање   
      средствима на рачунима 
 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други 

за даваоца меничног овлашћења. 
 

Место и датум                               Потпис понуђача: 
_______________ год.                     ______________________________________ 
            (штампано име и презиме овлашћеног лица) 

             М.П.              
 (читак отисак печата)        _____________________________________                                                      
                                                                        (пун потпис) 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ 

ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ) 
 
закључен између: 
 
ВОЈНЕ УСТАНОВЕ „ТАРА“, са седиштем у Бајиној Башти, Калуђерске баре бб 
Број рачуна:  840-1180664-91 Назив банке: Управа за трезор 
Тел: 031/593-500 Факс: 031/593-500 коју заступа директор Љупко Ћировић, 
МБ: 17864963 ПИБ: 108341411 (у даљем тексту: наручилац), с једне стране 
 
и 

  
Број рачуна:   Назив банке:  
Тел:  Факс:  коgaзаступа  
МБ:  ПИБ:  (у даљем тексту: испоручилац), с једне стране 

 
Основ уговора:   
ЈН Број:   
Број и датум одлуке о додели уговора:   
Понуда изабраног понуђача бр.  од  
 

ЧЛАН 1. 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Предмет овог уговора је набавка: 

 
 

Р.Б 
 
 

Назив Јединица мере Количина 
 

1 2 3  4 

1.  Грло порцеланско Е27"Nopal" или 

"одговарајуће" ком. 1 

2.  Грло порцеланско Е14  "Nopal"или 

"одговарајуће" ком. 1 

3.  Сијалица бистра Е27 60W"Philips"или 

"одговарајућа ком 1 

4.  Сијалица ЛЕД Е27 10w/75 А60  Е-27 6500К  

"Philips"или "одговарајућа" ком. 1 

5.  Сијалица ЛЕД Е27 13w/100 А60 Е-27 2700К  

"Philips"или "одговарајућа" ком. 1 
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6.  Сијалица ЛЕД Е14 6w, 2700К,  "Philips"или 

"одговарајућа"   ком. 1 

7.  Сијалица семафорска SportLine Е27 

40w"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

8.  Сијалица софтонеТ55 Е27 40w "Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

9.  Сијалица рефлекторска NR80 E27 ES 

60w"Philips„Осрам“или одговарајуће ком. 1 

10.  Сијалица рефлекторска  NR50 E14 

60w"Philips", „Осрам“ или одговарајућа ком. 1 

11.  Сијалица натријумска  SON-T PIA PLUS E-
40 150 W"Osrам" или "одговарајућа" ком. 1 

12.  Халoгена сијаlica Е27 75w 230V халопар 

пар 30S"Osrам" или "одговарајућa" ком. 1 

13.  Халогена лед   сијалица  12V 20W GU5.3 

36o 3000K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

14.  
Сијалица халогена Brilliantine дихроих  

MR16 35W GU5.3 380"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

15.  
Сијалица халогена brilliantine  дихроих 

MR16 50W GU 5.3 380"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

16.  
Компактна   флуоресцентна сијалица Master 

PL-C  2P26W/840 G24d-3 1800 
lumena"Philips" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 

ком. 1 

17.  
Компактна  флуоресцентна сијалица Master 

PL-C 2P18W/830 G24d-2 1200 
lumena"Philips" или "одговарајућа" 

ком. 1 

18.  Натријумске   сијалица   SON-T 400W/220 
E40"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

19.  
Металхалидна сијалица Masterwhite  CDМ-
T 150 W/830 G12 2800k"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

20.  Металхалидна сијалица  Master HPI-Т plus 

250W /645 E40"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

21.  Металхалидна сијалица MHN-TD Pro 
70W/842 RX7s 4200K ком 1 
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22.  Халогена  сијалица Plusline Small 500W R7s  

117,6mm 2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

23.  Халогена сијалица  200W/230V R7s117,6mm 

3000 lm 1000h ком. 1 

24.  
Халогена сијалица Linear   150W/230V R7s 

78mm 2300 lm 2000h"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

25.  Maстер  колор  сијалица CDM-TD150W/830 
RX7s"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

26.  
Mеталхалидна   сијалица   Mastercolor 

CDM-T 70w/942 G12 4200K"Philips" или 

"одговарајућа" 
ком. 1 

27.  Халогена пројекциона сијалица  24V 250W 
G6.35"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

28.  Халогена сијалицаCLICKLine 40V230W G9 

мат 2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

29.  Халогена   капсула   12V10W G4 

2000h"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

30.  
Светиљка-панел LED уградна 600x600/+-
5%/, 3200 lm, 42W /4000K, "Philips" или 

"одговарајућа" 
ком 1 

31.  Сигнална сијалица 10мм ком. 1 

32.  Сијалица Мастер SDW-T  pg12-1 100W 
бели натријум "Philips" или "одговарајућа ком 1 

33.  Сијалица лед ALULINE 111G 53 12V 20W 

40STPhilips или "одговарајућа ком 1 

34.  
 Лед цев 8W/4000K, 800 Lm, 600mm, 
"Philips" или "одговарајућа"/доставити 

узорак/ 
ком 1 

35.  Лед цев 12W/4000К, 1575 Lm, 

900mm,"Philips" или "одговарајућа" ком 1 

36.  
Лед цев  за рад на магнетну пригушницу 

или на 220V,једнострано напајање 

14,5W/4000К, 1600 Lm, 1200mm, Philips" 
или "одговарајућа" 

ком 1 

37.  
Лед цев за рад на магнетну пригушницу или 

на 220V,једнострано напајање 20W/4000К, 

2200 Lm, 1500mm,„Philips" или 

"одговарајућа" 

ком 1 
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38.  Флуо цев Т5 14W/3000K"Philips" или 

"одговарајућа ком 1 

39.  Флуо цев T8 10w  60cm 

800lm,6500K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

40.  Флуо цев T8 13w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

41.  Флуо цевT8 15w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

42.  Флуо цев T8 18w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

43.  Флуо цев Т8 36W/54 "Philips" или 

"одговарајућа ком 1 

44.  Флуо  цев T8  22w 150cm,1900lm, 

6500K"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

45.  Флуо цев T8 58w"Philips" или 

"одговарајућа" ком. 1 

46.  Флуо цев TL-D супер80 36w/840  ком. 1 

47.  Флуо  цев  Мастер  TL5  HO  

49w/840"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

48.  Флуо  цев  2DPL-Q/2P16W 
(Переца)"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

49.  Флуо цев  2DPL-Q/4P21W 
(Переца)"Philips" или "одговарајућа" ком. 1 

50.  Флуо цев 2DPL-Q/4P 16W (Переца)"Philips" 

или "одговарајућа" ком. 1 

51.  
Флуо цев 2DPL-Q/4P28W 
(Переца)"Philips" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

52.  

Светиљка надградна мини лед  7W,220-
240V,50-60Hz,650lm димензије:дужина 

584mm,висина 34mm,дебљина 

22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите 

IP40,температура боје 4000K,гарантни рок 3 

године/доставити сертификат или технички 

лист или извод из каталога где се могу 

видети тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 



Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 142 од 210 

53.  

Светиљка надградна лед  14W,220-240V 50-
60Hz,1250lm димензије;дужине 

1184mm,висине34mm,дебљине 

22mm,поликарбонат,ОПАЛ,заштите 

IP40,температура боје 4000K,гарантни рок 3 

године/доставити сертификат или технички 

лист или извод из каталога где се могу 

видети тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

54.  

Светиљка плафоњера надградна лед  

12W/840,220-240V,50-60,1100lm 
HZ,30.000h,пречник 285мм,гарантни рок 3 

године,ABS,боја кућишта бела,степен мех. 

заштите IP44,отпорност на удар 

IK03,предвиђена за честа 

укључивања/доставити узорак/ 

ком. 1 

55.  

Светиљка плафоњера надградна лед  

22W/4000К,220-240V,50-60 
HZ,30.000h,1700 лумена,пречник 

345мм,гарантни рок 3 године,ABS,боја 

кућишта бела,степен мех.заштите 

IP44,отпорност на удар IK03,индекс 

репродукције Ra 80,предвиђена за честа 

укључивања,светиљка има push in конектор 

за лакшу монтажу,без отварања 

светиљки/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком. 1 

56.  

Светиљка водоотпорна лед 19W 220-
240V,50-60Hz,4000K  димензије;дужина 

600мм,висина 75мм,гарантни рок 3 

године,заштита IP65, 

поликарбонат,отпорност на удар IK08 / 

доставити узорак/ 

ком. 1 

57.  

Светиљка водоотпорна лед 36W 220-
240V,50-60hz 3600 лумена,4000K 
димензије;дужина 1250мм,висина 

75мм,гарантни рок 3 године,заштита 1IP65, 

поликарбонат,отпорност на удар IK08 

/доставити сертификат или технички лист 

или извод из каталога где се могу видети 

тражене техничке карактеристике/ 

           ком 1 

58.  

Рефлектор лед 50W,220-240 ,век трајања 

35.000hrs,заштита IP65,IK 07,/доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене 

тех.карактеристике/доставити узорак/ 

ком 1 



Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 143 од 210 

59.  LED трака 4,8W IP65 4000К 
ком 1 

60.  LED трака 9W IP65 4000К 
ком 

1 

61.  

Светиљка плафоњера надградна лед са 

сензором  22W,220-240V,50-60 
HZ,30.000h,1700 лумена,димензије,пречник 

345мм,дебљина 95мм,гарантни рок 3 

године,ABS ,заштита IP44,отпорност на 

удар IK03/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

62.  

Светиљка уградна монтажа у плафон 

лед9W/4000К,800lm,степен мех.заштите 

IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник 

фи173,х-100мм кућиште светиљке је од 

алуминијума обојеног у белу боју,оптика и 

рефлектор од поликарбоната“Philips 
ledinare DN060B LED8S/840 PSU“или 

одговарајуће/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

63.  

Светиљка уградна монтажа у плафон лед 

18W/4000К,1800lm,степен мех.заштите 

IP20,отпорност на удар IK02,спољ.пречник 

фи233,х-118мм кућиште светиљке је од 

алуминијума обојеног у белу боју,оптика и 

рефлектор од поликарбоната“Philips 

ledinare DN060B LED18S/840 PSU“или 

одговарајуће/ доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

64.  

Светиљка лед надградна монтажа на 

плафон 34W/4000К,кућиште и рефлектор 

израђени од челичног лима,обојено у белу 

боју,оптика од поликарбоната степен 

мех.заштите IP20,отпорност на удар 

IK03,темп.опсег рада светиљки је +10-
+40Ц,дим.светиљке 

1200х1200х53мм,светиљка треба да буде 

усклађена са европским директивама који 

важе за производе ,да има CE знак „Philips 

Ledinare Surface SM060C LED 34S“ или 

одговарајућа/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

ком 1 
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карактеристике/ 

65.  

Светиљка лед уградна 

6W/4000K,500lm,димабилна,спољни 

пречник доње стране 

75мм,мах.вис.55мм,уградни отвор не већи 

од 68мм.кућиште светиљке од 

алуминијума,оптика поликарбонат,степен 

мех.заштите IP20,IK02,испорука у кмпл.са 

лед модулима и ел.предспојним 

уређајимасветиљка треба да буде усклађена 

са европским директивама који важе за 

производе ,да има CE знак „Philips Ledinare 

ClearAccent RS060B“или одговарајуће 

ком 1 

66.  

Светиљка надградна лед монтажа на зид 

или плафон 22W/4000K,2000lm,кружног 

облика пречника 350мм и дубине 

70мм,степен мех.заштите 

IP65,IK08,испорука у кмпл.са лед модулима 

и ел.предспојним уређајима светиљка треба 

да буде усклађена са европским 

директивама који важе за производе ,да има 

CE знак “Philips Coreline Wall-mounted 
WL131V LED20S/840” или 

одговарајућа/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

67.  

Светиљка надградна водонепропусна 

лед28,6W/4000K,4000lm,дим 

1215х80мм,теж.1,4кг,степен мех.заштите 

IP65,IK08,темп.опсег -20+40Ц“Philips Core 

Line Waterproof WT120C“или 

одговарајући/доставити сертификат или 

технички лист или извод из каталога где се 

могу видети тражене техничке 

карактеристике/ 

ком 1 

68.  

Светиљка уградна лед слим 

21W/4000K,2100lm,пречника 215мм и вис. 

28мм степен мех.заштите 

IP20/44,IK02,тем.опсег 0+35Ц,“Philips 

CoreLine Slim Downlight DN145B LED 
20S/840“или одговарајућа /доставити 

сертификат или технички лист или извод из 

каталога где се могу видети тражене 

техничке карактеристике/ 

ком 1 

69.  
Пројектор лед 24W/4000K,2200lm, за 

монтажу на шину дужине 

2м,дим.180х85мм,степен мех.заштите 

IP20,IK02,алуминијум офарбан у црну боју 

ком 1 
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/доставити сертификат или технички лист 

или извод из каталога где се могу видети 

тражене техничке карактеристике/ 

70.  

Светиљка уградна лед,за опште осветљење 

8W/4000K,650lm,степен мех.заштите 

IP44,IK02,дим.преч.95х78мм,кућиште од 

алуминијума,оптика од 

поликарбоната,светиљка је димабилна 

„PhilipsCoreLine Recessed Spot RS141B 
LED6-32/840“или одговарајуће/доставити 

сертификат или технички лист или извод из 

каталога где се могу видети тражене 

техничке карактеристике/ 

ком 1 

71.  Паник лампа GR-9 LED 
Olympia Electronics ком. 1 

72.  Носач уградни за  GR9 LED Olympia  
A-3008 ком. 1 

73.  Светиљка стрела  8w  ком. 1 

74.  Светиљка стрела 15 w ком. 1 

75.  Светиљка  стрела  21W/T5       ком. 1 

76.  Светиљка  стрела  28W/T5       ком. 1 

77.  
Сијалица  високог  притиска   цеваста 

SONT-Pro 70W E27"Philips" или 

"одговарајућa" 
ком. 1 

78.  Стартери S2 4-22w ком. 1 

79.  Стартери S10 25-65w ком. 1 

80.  
Купатилска LED svjetiljka  
230 V, 50 Hz, 15 W, 1080 lm, 4000 K, IP44, 
EEI=A уквалитетуТраконелектрик 

ком. 1 

81.  ПЛАФОНСКИСЕНЗОРПОКРЕТА 360о 
"Schrack" илиодговарајући ком. 1 

https://www.olympia-electronics.gr/home.en.aspx
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82.  

Рефлектор лед 100W/740,220-240 ,век 

трајања 50.000hrs,заштита IP65,IK 08,ш-
325мм,х-265мм,д-85мм/доставити технички 

лист,извод из каталога где се могу видети 

тражене тех.карактеристике/ 

ком. 1 

83.  Носач флуо цеви Г13 ком. 1 

84.  Носач  флуо цеви  Г13 са уметком за 

стартер ком. 1 

85.  Двопoлна  прикључница  са порцеланским 

језгром у зид ком. 1 

86.  Двопoлна  прикључница  дупла са 

порцеланским језгром у зид ком. 1 

87.  Прикључница  тропoлна  са порцеланским 

језгром у зид ком. 1 

88.  Телефонска прикључница дупла RJ-11 6/4 у 

зид ком. 1 

89.  Антенска   прикључница   RTV завршна  ком. 1 

90.  Једнополна склопка у зид ком. 1 

91.  Наизменична склопка у зид ком. 1 

92.  Серијска склопка у зид ком. 1 

93.  Двoструка наизменична склопка у зид ком. 1 

94.  Тастер  склопка  за светло у зид ком. 1 

95.  Двополна ОГ прикључница са 

порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид  ком. 1 

96.  Трополна ОГ прикључница са 

порцеланским језгром IP 54 монтажа на зид  ком. 1 

97.  Једнополна ОГ склопка   IP54 монтажа на 

зид  ком. 1 

98.  Наизменична ОГ склопка  IP 54 монтажа на 

зид  ком. 1 
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99.  Сериjска ОГ склопка IP54 монтажа на зид  ком. 1 

100.  Разводна кутија са шест увода  IP54  

монтажа  на  зид  ком. 1 

101.  Разводна кутија са  шест увода 2,6мм2 IP54  

монтажа  на  зид , димензија 100х100 ком 1 

102.  Двополни  утикач масивни  ком. 1 

103.  Двополни  утикач са PVC плаштом  ком. 1 

104.  Трополни  утикач  "L"  изведба црни 

поликарбонат  ком. 1 

105.  
Двополна  преносна прикључница са PVC 

плаштом и пор.улошком  
 

ком. 1 

106.  Разводник-Т са  две прикључнице  
 ком. 1 

107.  Монтажна кутија Ø60 за у зид ком. 1 

108.  Разводна кутија Ø78 са поклопцем за у зид  ком. 1 

109.  Поклопац разводне кутије Ø78 са жабицама ком. 1 

110.  Разводна кутија 100х100  са поклопцем за у 

зид  ком. 1 

111.  Поклопац  разводне кутије 100х100 са 

жабицама ком. 1 

112.  Кутија за стални прикључак  ком. 1 

113.  
Кутија  за  изједначавање потенцијала 

прикључци 5х4мм2 
1х6 мм2 за у зид  

ком. 1 

114.  Међугајтански  прекидач  ком. 1 

115.  
Прикључница двоплна 16/250V са 

поликарбонатним  језгр.уградња у зид у 

монтажну кутију Ø60 помоћу стега или 

вијака 

ком 1 
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116.  Монтажна кутија ПМ 3 за у зид "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

117.  Монтажна кутија ПМ 4 за у зид  "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

118.  Монтажна кутија ПМ 5 за у зид  "Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

119.  Монтажна кутија ПМ 7 за у зид  “Алинг" 

или "одговарајућа" ком. 1 

120.  Прирубница једнострука 1М за у зид са 

стезачима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

121.  Прирубница двострука 2М за у зид са 

стезачима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

122.  Прирубница трострука 3М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

123.  Прирубница четворострука 4М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

124.  Прирубница петострука 5М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

125.  Прирубница седмструка 7М за у зид са 

вијцима "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

126.  Маска једнострука  бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

127.  Маска двострука  бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

128.  Маска трострука бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

129.  Маска четворструка бела "Алинг" 

или"одговарајућа" ком. 1 

130.  Маска петострука бела"Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

131.  Маска седмострука бела "Алинг" 

или"одговарајућа" ком. 1 

132.  Поклопац маске"Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

133.  Тастер   са   ознаком   светла   и 

индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 
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134.  Тастер са ознаком вентилатора и 

индикацијом "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

135.  Склопка  једнополна индикаторска без 

тастера "Алинг" или "одговарајућа" ком. 1 

136.  Тастер склопка за светло "Алинг" или 

"одговарајућа" ком. 1 

137.  
Прикључница двоплна 16/250V са 

поликарбонатним  језгром модуларна 

"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

138.  
Склоп две двополне прикључнице са 

поликарбонатним језгром 

модуларна"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

139.  
Склоп  три двополне прикључнице са 

поликарбонатним језгром 

модуларна"Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

140.  
Прикључница  двополна 
16АХ/250V са поликарбонатним језгром и 

поклопцем "Алинг" или "одговарајућа" 
ком. 1 

141.  Прикључница  телефонска РЈ 12 6/4 
 ком. 1 

142.  Прикључница индустријска (УКО- УТО) 

петополна16А надградна ИП 44 ком. 1 

143.  Утикач  индустријски (УКО-
УТО)петополни16А на каблИП 44 ком. 1 

144.  Редна клема 12х2.5 ком. 1 

145.  Редна клема 12х4 ком. 1 

146.  Редна клема 12х6 ком. 1 

147.  Редна клема 12х10 ком. 1 

148.  Редна клема 12х16 ком. 1 

149.  Термоизолациона навлака Ø4 ком. 1 

150.  Термоизолациона навлака Ø5 ком. 1 

151.  Термоизолациона навлака Ø6 ком. 1 
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152.  Термоизолациона навлака Ø8 ком. 1 

153.  Термоизолациона навлака Ø10 ком. 1 

154.  Термоизолациона навлака Ø12 ком. 1 

155.  Термоизолациона навлака Ø16 ком. 1 

156.  Изолир трака 20мWonder или Tesa ком. 1 

157.  Електро  магнетни  контактори 10А 

230VAC ком. 1 

158.  Електро  магнетни  контактори 16А 

230VAC ком. 1 

159.  Електро  магнетни  контактори 25А 

230VAC ком. 1 

160.  Електро  магнетни  контактори 40A 

230VAC ком. 1 

161.  Електро магнетни  контактори 60 А 

230VAC ком. 1 

162.  
Термостат   са   предпрекидачем 50-326 
монофазни "Електротермија" 

или"одговарајући". 
ком. 1 

163.  
Термостат   за   предпрекидачем 320С 

трофазни  
Електротермија" или"одговарајући". 

ком. 1 

164.  Teрмостат за ТА пећ магнохром радни 

„Електротермија" или "одговарајући ком. 1 

165.  Дугме  угоститељског  шпорета за грејну 

плочу 3+0 ком. 1 

166.  Аспиратор Ø 120 са тајмером Soler&Palau 
или"одговарајући". ком. 1 

167.  Аспиратор  Ø 120 без тајмера Soler&Palau 

или"одговарајући". ком 1 

168.  Аспиратор  Ø 100 са тајмером Soler&Palau 

или"одговарајући". ком 1 

169.  Аспиратор  Ø 100 без тајмера Soler&Palau 

или"одговарајући". ком. 1 

170.  Биметални  релеј  0,5-2,4А "Искра" , 

"Кончар",Schneider или"одговарајући" ком. 1 

171.  Биметални  релеј  1,6-2,8А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или ком. 1 
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"одговарајући" 

172.  
Биметални  релеј  2-3,2А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

173.  
Биметални релеј 2,4-4А"Искра" 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

174.  
Биметални релеј 4-8 А"Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

175.  
Биметални  релеј 10-16А 

"Искра","Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

176.  
Биметални релеј 12-24А "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

177.  
Гребенаста  склопка на  врата  ормана on-
off(0-1)10А 1 пол "Искра"  

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

178.  
Гребенаста склопка на зид у  кућишту on-
off(0-1)25А 1 пол "Искра" или 

„одговарјућа“ 
ком. 1 

179.  
Гребенаста  склопка на  врата  ормана on-
off(0-1)10А 3 пол "Искра"или 

„одговарајућа“ 
ком. 1 

180.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)16А 3пол "Искра" 

или“одговарајућа“ 
ком. 1 

181.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)32А 3пол "Искра"или 

„одговарајућа“ 
ком. 1 

182.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)40А 3пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

183.  
Гребенаста  склопка  на  врата  ормана on-
off(0-1)63А 3пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

184.  
Гребенаста склопка на зид у  кућишту on-
off(0-1)25А 3 пол "Искра" , 

"Кончар",“Schneider“ или 
"одговарајући" 

ком. 1 

185.  
Гребенаста склопка на врата ормана(1-0-
2)16А 1 пол "Искра" , "Кончар",“Schneider“ 

или 
ком. 1 
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"одговарајући" 

186.  
Гребенаста  склопка на врата ормана(1-0-
2)20А 1 пол "Искра" , "Кончар",“Schneider“ 

или 
"одговарајући" 

ком. 1 

187.  Жица силиконска 1,5м2 мет. 1 

188.  Жица силиконска 2,5м2 мет. 1 

189.  Жица силиконска 4 м2 мет. 1 

190.  Фото реле са сензором FR-03 ком. 1 

191.  Фото реле СОУ-1 230 Shneider","Eti" 
или"одговарајући" ком. 1 

192.  Временски релеј  звезда -троугао 0,05S 240 

V AC/DC ком 1 

193.  Реле са сондом ПР 59Ц ком. 1 

194.  Постоље за реле ПР 59 ком. 1 

195.  Аутоматски осигурач 6А 1П“Shneider","Eti" 

или"одговарајући" ком. 1 

196.  Аутоматски осигурач 10А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

197.  Аутоматски осигурач 16А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

198.  Аутоматски осигурач 25А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

199.  Аутоматски осигурач 32А 

1П“Shneider","Eti" или"одговарајући" ком. 1 

200.  Топљиви уметак-патрон  DII 10А "EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

201.  Топљиви уметак-патрон DII 16А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

202.  Топљиви    уметак-патрон  DII 20А "EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 
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203.  Топљиви    уметак-патрон  DII 25А"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

204.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 35A,"EtI" 

или"одговарајући"" ком. 1 

205.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 50А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

206.  Топљиви   уметак-патрон  DIII 63A"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

207.  Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

208.  Калибрациони прстен КDII 16А"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

209.  Калибрациони прстен КDII 20А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

210.  Калибрациони прстен КDII 25А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

211.  Калибрациони    прстен КDIII 35А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

212.  Калибрациони прстен КDIII 50А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

213.  Калибрациони прстен КDIII 63А,"EtI" 

или"одговарајући" ком. 1 

214.  Kућиште осиграча  Е27  КDII 25А ком. 1 

215.  Kућиште  осиграча  Е33  КDII 25А ком. 1 

216.  
Подножје  осигурача  за 
монтажну  таблу  јенополни  са пвц 

поклопцом EZV 63А 
ком. 1 

217.  Подножје    осигурача   за монтажну  таблу  

јенополни  са пвц поклопцом EZN 25А ком. 1 

218.  
Подножје   осигурача  за 
монтажну  таблу  јенополни  са пвц 

поклопцом EZN 63А 
ком. 1 

219.  Капа осигурача EZN 63А ком 1 

220.  Подножје осигурача  троополни EZN25А ком. 1 

221.  Подножје осигурача  троополни EZN65А ком. 1 



Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 154 од 210 

222.  Ножасти осигурач NVT 32А-00"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

223.  Ножасти осигурач NVT 35А-00"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

224.  Ножасти осигурач NVT00- 40А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

225.  Ножасти осигурач NVT00-63А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

226.  Ножасти осигурач NVT00-80А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

227.  Ножасти осигурач NVT00-100А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

228.  Ножасти осигурач NVT250-36А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

229.  Ножасти осигурач NVT250-63А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

230.  Ножасти осигурач NVT250-100А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

231.  Ножасти осигурач NVT250-200А"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

232.  Ножасти осигурач NVT250-160 А"Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

233.  Ножасти осигурач NVT250 -250А"Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

234.  Ножасти осигурач NVT00- 50А"Eti"или 

"одговарајући ком 1 

235.  Ножасти осигурач NVT00-125 А "Eti"или 

"одговарајући" ком 1 

236.  Постоље NVP 00/I"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

237.  Постоље NVP 00/III"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

238.  Постоље NVP 250/I"Eti"или "одговарајући" ком. 1 

239.  Постоље NVP 250/III"Eti"или 

"одговарајући" ком. 1 

240.  Стаклени осигурач 5х20 1А ком. 1 

241.  Стаклени осигурач 5х20 2А ком. 1 

242.  Стаклени осигурач 5х20 3А ком. 1 

243.  Стаклени осигурач 5х20 4А ком. 1 

244.  Стаклени осигурач 5х20 5А ком. 1 
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245.  Стаклени осигурач 5х20 6А ком. 1 

246.  Стаклени осигурач 5х20 7А ком. 1 

247.  Стаклени осигурач 5х20 10А ком. 1 

248.  Пригушница 20 w ком. 1 

249.  Пригушница 26w ком. 1 

250.  Пригушница 40w ком. 1 

251.  Пригушница 60w ком. 1 

252.  Пригушница живина 125 w ком. 1 

253.  Пригушница 18 w електронска  ком 1 

254.  PPY кабел 3х1,5мм2 Мет 1 

255.  PPY кабел 3х2,5мм2 Мет 1 

256.  PPY кабел 5х2,5мм2 Мет 1 

257.  PPY кабел 5х4 мм2 Мет 1 

258.  PPJ кабел 2х1,5мм2 Мет 1 

259.  PPJ кабел 3х0,75мм2 Мет 1 

260.  PPJ кабел 3х1,5мм2 Мет 1 

261.  PPJ кабел 3х2,5мм2 Мет 1 

262.  PPJ кабел 5х2,5мм2 Мет 1 

263.  PPL кабел 2х0,75мм2 Мет 1 

264.  Прекидач за шпорет индустријски 32А ком. 1 

265.  Бојлер проточни 10Л прохромски казан 

ниске монтаже ком 1 

266.  Нивостат 72.01.8.240.0000 Finder или 

одговарајући ком 1 

267.  Грејач за бојлер 2000w ком. 1 
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268.  Грејач за казан  Ковинострој 1х700w;220V;  ком. 1 

269.  Грејач за  веш машину Примат 

1х3000w;220V ; ком. 1 

270.  Грејач  за   машину за  пос.Ковинастрој  

3х1666w;3X220V;  ком. 1 

271.  Грејач  за  роштиљ   Кончар 1х500w;220V; ком. 1 

272.  Грејач  за купку  Иго 1х1500w;220V; ком. 1 

273.  Грејач  за  Иго  пећницу  1х700w;220V; ком. 1 

274.  Грејач за казан,купку,1х2000w(Cu);220V; ком. 1 

275.  Грејач за Иго фритезу 1x1000w;220V; ком. 1 

276.  Грејач за пећницу  Ф.-Ж.1х1600w ком. 1 

277.  Грејач за  Иго пећницу  1х2500w;220V; ком. 1 

278.  Грејач за сауну Ø8,5x3158  ком. 1 

279.  Грејач  за Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

280.  Грејач за Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

281.  Грејач за  Иго роштиљ 1x1500w;220V; ком. 1 

282.  Грејач за роштиљ  и кипер 1x700w (Cu) 

;220V ком. 1 

283.  
Грејач за котао R6/4“3x2000w(Cu) 

L=650mm 
Koji –ово је за бојлер грејач 

ком. 1 

284.  Грејач котла   5/4х1000   6кw   са 

прох.заш.GC.N1.200 ком. 1 

285.  Грејна плоча стандард Ø180 ком. 1 

286.  Грејна плоча стандард Ø220 ком. 1 

287.  Грејна плоча 300х300    3000w;230V ком. 1 

288.  Заштитна склопка DM 2.5-4A   ком. 1 

289.  Заштитна склопка DM  4-6.3A ком. 1 
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290.  Заштитна склопка DM 10A-16А ком. 1 

291.  Заштитна склопка DM16A-25А ком. 1 

292.  Заштитна FID склопка 10A/0,3 ком. 1 

293.  Заштитна FID склопка 16A/0,3  ком. 1 

294.  Заштитна FID склопка 16A/0,03  ком. 1 

295.  Термометар дигитални 50Ц-+ 70Ц ком 1 

296.  
Продужни кабал 5 м/6 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

297.  
Продужни кабал 3 м/3 гнезда са 

прекидачем(са керамичким језгром и 

алумунијумским кућиштем) 
ком 1 

298.  
Продужни кабал 3 м/5 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком 1 

299.  
Продужни кабал 5 м/3 гнезда са прекидачем 

(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
          ком 1 

300.  
3-струки   подсклоп  без прекидача 250/16А 
(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

301.  
5-струки  подсклоп  без прекидача 250/16А 
(са керамичким језгром и алумунијумским 

кућиштем) 
ком. 1 

302.  Даљински управљач универзални ком. 1 

303.  Антенски RF (утикач) конектор равни  
 ком. 1 

304.  Пљосната буксна1-2.5/6.3 ком. 1 

305.  Изолована   окаста   паппучица 2.5мм2-М5 ком. 1 

306.  ПВЦ Везица 3.6х140 ком. 1 

307.  ПВЦ Везица 3.6х200 ком. 1 

308.  Обујмица ПВЦ са ексером 5-7 мм ком 1 
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309.  Каналица ПВЦ 25х25х2000  ком 1 

310.  Каналица смолепљива 16х16х2000 ком 1 

311.  Црево ребрасто за  кабал фи 16 Мет 1 

312.  Компресор ТL  4F   85W(1/8HP)R134a 

"Danfoss-Secop" или "одговарајући" ком. 1 

313.  Компресор ТL  5F  110W(1/6HP)R134a  

"Danfoss-Secop" или "одговарајући" ком. 1 

314.  Компресор NL7F 150W R 134a "Danfoss-
Secop" или "одговарајући" ком. 1 

315.  Компресор NL 9F 175W R 134a "Danfoss-
Secop" или "одговарајући" ком. 1 

316.  Компресор NL11F 235W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

317.  Компресор FR 8,5 G  R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући ком 1 

318.  Компресор FR 10G 275W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

319.  Компресор SC 12G 315W R 134a 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

320.  Компресор SC21G 550W R 

134a"DanfossSecop"или"одговарајући ком. 1 

321.  Компресор SC21G 730W R12 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

322.  Фреон R406a (11,3kg) 
"Danfoss-Secop" или"одговарајући" ком. 1 

323.  Фреон R134a (13,6kg) ком. 1 

324.  Фреон R404a (10,6kg) ком. 1 

325.  Мотор вентилатора 10 w ком. 1 

326.  Мотор вентилатора 16w ком. 1 

327.  Експанзиони вентил TES-5 ком. 1 
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328.  Mап гас ком. 1 

329.  Детектор гаса  плина ком 1 

330.  Вентилатор  Ø230  усисни ком. 1 

331.  Вентилатор Ø 300 усисни ком. 1 

332.  Гумице за славину ½“ 10/1 гар 1 

333.  Кугла вентил  3/8 “ 
 ком. 1 

334.  Кугла вентил  1/2 “ 
 ком. 1 

335.  Кугла вентил  3/4 “ 
 ком. 1 

336.  Кугла вентил  1 “ 
 ком. 1 

337.  Кугла вентил  5/4 “ 
 ком. 1 

338.  Кугла вентил  6/4 “ 
 ком. 1 

339.  Кугла вентил  2“ 
 ком. 1 

340.  Кугла вентил 2 1/2 “ 
 ком. 1 

341.  Кугла вентил  3 “ 
 ком. 1 

342.  Равни пропусни вентил са точкићем 1/2 “ 
 ком. 1 

343.  Равни пропусни  вентил са точкићем 3/4 “ 
 ком. 1 

344.  Равни пропусни вентил са точкићем 1“ 
 ком. 1 

345.  Равни пропусни  вентил са точкићем 5/4  ком. 1 

346.  Равни пропусни вентил са точкићем 6/4  ком. 1 

347.  Равни пропусни вентил са точкићем 2“" ком. 1 

348.  Равни пропусни вентил са точкићем 21/2  ком. 1 

349.  Равни пропусни вентил са точкићем 3“  ком. 1 

350.  Равни пропусни вентил са капом ½“  ком. 1 
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351.  Равни пропусни вентил са капом ¾“  ком. 1 

352.  Испусни вентил славина ½“  ком. 1 

353.  Испусни вентил славина 1/2 “са 

прикључком ¾“ ком. 1 

354.  Испусни вентил(полуга) ¾“ ком. 1 

355.  Испусни вентил(рукохват) ½“  ком. 1 

356.  Испусни вентил(рукохват) ¾“  ком. 1 

357.  Испусни кугла вентил(славина)1/2“  ком. 1 

358.  Испусни кугла вентил (славина)3/4“ ком. 1 

359.  Аутоматски wc испирач 
"Росан" или "одговарајући" ком. 1 

360.  Угаони (ек) вентил 3/8“x 3/8“ ком. 1 

361.  Угаони (ек) вентил 1/2“x 3/8" ком. 1 

362.  Угаони (ек) вентил 1/2“x ½“ ком. 1 

363.  Клизна шипка за туш батерију"Росан" или 

"одговарајући" ком. 1 

364.  Еластични сифон за умиваоник 5/4 “ 
 ком. 1 

365.  
Флексибилни сифон одливно-преливни 

систем за каду 
 

ком. 1 

366.  Еластични сифон1/1 за судоперу 5/4“  ком. 1 

367.  Еластични сифон хоризонтални за каду 5/4“ ком. 1 

368.  
Еластични сифон испирна цев за wc шољу 

5/4“нискомонтажни 
 

ком. 1 

369.  Прикључно одводна гума (одводна цев) за 

балтик шољу Ø100 ком. 1 

370.  
Једноручна батерија за каду (зидна)  са 

ручним тушем "Минотти" или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 

371.  
Једноручна батерија за умиваоник  стојећа 

фиксни излив "Минотти" 

или"одговарајућа"/доставити узорак/ 
ком. 1 



Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 161 од 210 

372.  

Једноручна батерија за судоперу  стојећа са 

две цеви"Минотти" или "одговарајућа" 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике 

ком. 1 

373.  Једноручна батерија  зидна за судоперу 

излив 300"Минотти" или "одговарајућа" ком. 1 

374.  
Једноручна батерија  стојећа за судоперу са 

извлачним тушем за испирање /доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене тех.карактеристике/ 

ком 1 

375.  Једноручна батерија  за биде 
"Минотти" или "одговарајућа" ком 1 

376.  Батерија дворучна за проточни бојлер зидна 

горњи излив ком 1 

377.  Батерија дворучна за проточни бојлер  

зидна  излив 300 мм ком 1 

378.  Излив (лула) 300 за једноручну батерију за 

судоперу  ком. 1 

379.  Продужетак 1/2“ x1/2“- 10мм  ком. 1 

380.  Продужетак 1/2“ x1/2“-15мм 
 ком. 1 

381.  Продужетак 1/2“ x 1/2“-20мм  ком. 1 

382.  Дупли нипли 1/2“ x1/2“хромирани   ком. 1 

383.  Дупли нипли 3/4“ x3/4“хромирани   ком 1 

384.  Дупли нипли 3/8“ x1/2“хромирани  ком. 1 

385.  Дупли нипли 3/8“x3/8“хромирани 
 ком. 1 

386.  Ручица туш црева хромирана 
 ком. 1 

387.  Гибљиво црево туша до 1500 мм ком. 1 

388.  Горњи део вирбла1/2“са ручицом ком 1 

389.  Горњи део вирбла 1/2“ ком. 1 

390.  Горњи део  вирбла 1/2“ дужа  ком 1 

391.  Мешач за једноручне батерије 
 фи 35 раван (Minoti) ком. 1 

392.  Мешач за једноручне батерије фи 40 раван 

(Minoti) ком. 1 
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393.  Бринокс црево 3/8“XМ10   
л-400мм за  стој.батер. ком 1 

394.  Бринокс црево  1/2“ХМ10  
л-400мм за  стој.батер.  ком 1 

395.  Бринокс црево3/8“ХМ8  
л-400мм за  стој.батер.  ком 1 

396.  
Бринокс црево  3/8“ x1/4“  
л-400мм за  стојећу батерију 
 

ком. 1 

397.  
Бринокс црево  1/2“ХМ10  
л-500мм за  стој.батер. 
 

ком 1 

398.  
Бринокс црево 3/8“ x3/8“  
л-400 мм за водокотлић. 
 

ком. 1 

399.  
Бринокс црево 3/8“ x1/2“   
л-400 мм  за водокотлић 
 

ком. 1 

400.  Бринокс црево 1/2“ x1/2“   
л-400мм  за бојлер ком. 1 

401.  Црево доводно за веш машину л-1,5м ком 1 

402.  Умиваонк 500 "А"+-5%са отвором  ком 1 

403.  wc шоља моноблок конзолна  
 ком 1 

404.  Умиваонк 600"А"+-5%са отвором 
 ком. 1 

405.  Умиваонк 430"А"+- 5%са отвором 
 ком. 1 

406.  WC шоља Симплон "А" кл. ком. 1 

407.  wc шоља Балтик "А" кл." ком. 1 

408.  Моноблок  Симплон  ком. 1 

409.  Испирач аква комплет са цеви ком. 1 

410.  Пловак за  моноблок са месинганим навојем ком. 1 

411.  Водокотлић високомонтажни "Геберит" или 

одговарајући ком 1 

412.  Пловак пвц  доњи улаз ком. 1 

413.  Водокотлић високомонтажни 

АБС"Крушик"  или “одговарајући” ком. 1 
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414.  Пловак за  водокотлића касетни 
Мс - навој ком. 1 

415.  Звоно за  водокотлић ком. 1 

416.  Полуга водокотлића ком. 1 

417.  Потезач за водкотлић ком. 1 

418.  Полуга прекидач рам за 

водокотлић"Крушик" ком. 1 

419.  Прекидач ТР-4   за водокотлић "Крушик" ком. 1 

420.  Перлатор за славину ком 1 

421.  

Плочице керамичке подне 33x33 мат сива 

сл.као вулкано греy или 

одговарајућа/доставити технички 

лист,извод из каталога где се могу видети 

тражене тех.карактеристике,дезен/  
"Вулкано греј "Зорка “ или „одговарајуће“ 

М2 1 

422.  

Плочице подне 45х45х0,9 боја 

светла,стандард Р10 противклизности за 

обућу,В класапротивклизности за босе 

ноге,4 степен отпорности на хабање 

КРИСТАЛ ОНИХ мат или 

одговарајуће/доставити технички 

лист,извод из каталога и сертификат о 

противклизности где се могу видети  све 

тражене тех.карактеристике/    
"Кристал оних"Зорка”или „одговарајуће“ 

М2 1 

423.  

Плочице подне за екстеријер 33х33,тамне за 

јавне објекте стоне греј или одговарајуће 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике,дезен/  "Стоне 

греј"Зорка“ или „одговарајуће“ 

М2 1 

424.  

Плочице подне за екстеријер 33х33 ,марина 

беиге фт или одговарајуће 
/доставити технички лист,извод из каталога 

где се могу видети тражене 

тех.карактеристике-/   
"Марина беиге"Зорка или „одговарајуће“ 

М2 1 

425.  

Плочице зидне 25х40 сјај,светла,отпорне на 

киселине,на стваранје мрља КОФФЕ 

ЛАТТЕ или одговарајуће/доставити 

технички лист,извод из каталога где се могу 

видети тражене тех.карактеристике/ 
  "Марина беиге"Зорка или одговарајуће 

               М2 1 
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426.  Лајсна прелазна за плочице мат силвер ком 1 

427.  Када туш порцелан 80х80 четвртаста ком. 1 

428.  Даска за wc шољу ABS “Урош Пазова"или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ ком. 1 

429.  Поцинкована цев 2“ л-6000" ком. 1 

430.  Поцинкована спојница 1/2 " ком 1 

431.  Поцинкована спојница 3/4 " ком 1 

432.  Поц.редуцир 3/4“-1/2“ 
 ком. 1 

433.  Поц. колено 90  1/2“ 
 ком. 1 

434.  Поц. колено 90  3/4“ 
 ком. 1 

435.  Поц. колено 90  1“ 
 ком. 1 

436.  Поц. колено 90  5/4“ 
 ком. 1 

437.  Поц. колено 90  6/4“ 
 ком. 1 

438.  Поц. колено 90    2“ 
 ком. 1 

439.  Поц. дупли нипли  1/2“ 
 ком. 1 

440.  Поц. дупли нипли  3/4“ 
 ком. 1 

441.  Поц. дупли нипли  5/4“ 
 ком. 1 

442.  Поц. дупли нипли   6/4“ 
 ком. 1 

443.  Поц. дупли нипли   1“ 
 ком. 1 

444.  Поц. дупли нипли  2“ 
 ком. 1 

445.  Поц. дупли нипли   3“ 
 ком. 1 

446.  Поц. тештик   1/2“ 
 ком. 1 

447.  Поц. тештик  3/4“ 
 ком. 1 

448.  Поц. тештик    1“ 
 ком. 1 
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449.  Поц. тештик    5/4“ 
 ком. 1 

450.  Поц. тештик    6/4“ 
 ком. 1 

451.  Поц. тештик    2“ 
 ком. 1 

452.  Поц. муф   1/2“ 
 ком. 1 

453.  Поц. муф   3/4“ 
 ком. 1 

454.  Поц. муф   1“ 
 ком. 1 

455.  Поц. муф   5/4“ 
 ком. 1 

456.  Поц. муф   6/4“ 
 ком. 1 

457.  Поц. муф   2“ 
 ком. 1 

458.  Поц.редуцир  2“х 5/4“ 
 ком. 1 

459.  Поц.редуцир  2“х 1“ 
 ком. 1 

460.  Поц.редуцир 2“х6/4“ 
 ком. 1 

461.  Поц. редуцир 5/4Х1" 
 ком. 1 

462.  Поц.редуцир  2“х 6/4“ 
 ком. 1 

463.  Поц. чеп  1/2“ 
 ком 1 

464.  Поц. холендер спојница 1/2“ 
 ком. 1 

465.  Поц. холендер спојница 3/4“ 
 ком. 1 

466.  Поц. холендер спојница 1“ 
 ком. 1 

467.  Поц. холендер спојница 5/4“ 
 ком. 1 

468.  Поц. холендер спојница 6/4“ 
 ком. 1 

469.  Поц. холендер спојница 2“ 
 ком. 1 

470.  Мс. полуспојница 1/2“ ком. 1 

471.  Мс. полуспојница 3/4“ 
 ком. 1 
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472.  Мс. полуспојница 1“   
 ком. 1 

473.  Мс. полуспојница 2“ 
 ком. 1 

474.  Мс. полуспојница 3“   
 ком. 1 

475.  Мс. клизна спојница 1/2“ 
 ком. 1 

476.  Мс. клизна спојница 3/4“ 
 ком. 1 

477.  Мс. клизна спојница 1“ 
 ком. 1 

478.  Мс. клизна спојница 5/4“ 
 ком. 1 

479.  Мс. клизна спојница 6/4“ 
 ком. 1 

480.  Мс. клизна спојница 2“ 
 ком. 1 

481.  Пвц полуспојница 6/4“ 
 ком. 1 

482.  Пвц полуспојница 1/2“ 
 ком 1 

483.  Пвц полуспојница 1“ ком. 1 

484.  Пвц полуспојница 3/4“ 
 ком. 1 

485.  Пвц колено фи 20/90 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

486.  Пвц колено фи 20/45 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

487.  Пвц тештик  Ø20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

488.  Пвц муф  Ø25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

489.  Пвц муф СН фи 20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

490.  Пвц муф УН фи 20 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

491.  Пвц колено са ушком СН фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

492.  Колено са ушком УН фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

493.  Пвц вентил са точком фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

494.  Пвц вентил са капом фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 
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495.  Пвц заобилазница фи 20 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

496.  Пвц колено фи 25/90 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

497.  Пвц колено фи25/45 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

498.  Пвц тештик фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

499.  Пвц муф  Ø25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

500.  Пвц муф СН фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

501.  Пвц муф УН фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

502.  Колено са ушком СН фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

503.  Колено са ушком УН фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

504.  Пвц вентил са точком фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

505.  Пвц вентил са капом фи 25 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

506.  Пвц заобилазница фи 25 
"Пештан"или „одговарајуће“ ком. 1 

507.  Пвц цев Ø 20/4000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

508.  Пвц цев Ø 40/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

509.  Пвц цев Ø 40/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

510.  Пвц цев Ø 40/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

511.  Пвц цев Ø 40/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

512.  Пвц цев Ø 50/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

513.  Пвц цев Ø 50/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

514.  Пвц цев Ø 50/1000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

515.  Пвц цев Ø 100/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

516.  Пвц цев Ø 100/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

517.  Пвц цев Ø 100/1000 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 
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518.  Пвц лук Ø 40/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

519.  Пвц лук Ø 40/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

520.  Пвц лук Ø 50/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком 1 

521.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући ком 1 

522.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући ком 1 

523.  Пвц лук Ø 100/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком 1 

524.  Пвц коса рачва Ø 40/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

525.  Пвц коса рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

526.  Пвц T рачва Ø50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

527.  Пвц коса рачва Ø100/100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

528.  Пвц T рачва Ø100/100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком 1 

529.  Пвц права рачва 40/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

530.  Пвц права рачва 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа ком 1 

531.  Пвц ревизија Ø 40 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

532.  Пвц ревизија Ø 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

533.  Пвц ревизија Ø 100 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

534.  Пвц ревизија Ø 40/250 
"Пештан"или „одговарајућа ком. 1 

535.  Пвц цев Ø 50/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

536.  Пвц цев Ø 50/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

537.  Пвц цев Ø 50/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

538.  Пвц цев Ø 50/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

539.  Пвц лук Ø 50/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

540.  Пвц лук Ø 50/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 
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541.  Пвц коса рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

542.  Пвц права рачва Ø 50/50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

543.  Пвц редуцир Ø 50/40 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

544.  Пвц редуцир Ø 40/32 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

545.  Пвц ревизија Ø 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

546.  Пвц цев Ø75/250 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

547.  Пвц цев Ø75/500 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

548.  Пвц цев Ø75/2000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

549.  Пвц цев Ø75/1000 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

550.  Пвц лук Ø75х45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

551.  Пвц лук Ø75х90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

552.  Пвц коса рачва Ø75х50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

553.  Пвц права рачва Ø75х50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

554.  Пвц ревизија Ø 75 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

555.  Пвц лук Ø 110/45 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

556.  Пвц лук Ø 110/90 
"Пештан"или „одговарајући“ ком. 1 

557.  Пвц коса рачва Ø 110/ 50 
"Пештан"или „одговарајућа“ ком. 1 

558.  Пвц права рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

559.  Пвц ревизија Ø 100" 
Пештан"или„ одговарајућа“ ком. 1 

560.  Пвц цев Ø 110х250 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

561.  Пвц цев Ø 110х2000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

562.  Пвц цев Ø 110х1000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

563.  Пвц цев Ø 110х2000 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 
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564.  Пвц ревизија Ø110 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

565.  Пвц клизна спојница Ø50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

566.  Пвц клизна спојница Ø110 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

567.  Пвц цев Ø 125/250 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

568.  Пвц коса рачва Ø 75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

569.  Пвц права рачва Ø 75/ 50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

570.  Пвц коса рачва Ø 75/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

571.  Пвц права рачва Ø 75/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

572.  Пвц коса рачва Ø 110/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

573.  Пвц права рачва Ø 110/75 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

574.  Пвц коса рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

575.  Пвц права рачва Ø110/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

576.  Пвц коса рачва Ø 75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

577.  Пвц права рачва Ø75/50 
"Пештан"или “одговарајућa" ком. 1 

578.  Пвц редуцир Ø63хØ50 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

579.  Пвц редуцир Ø40хØ32 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

580.  Пвц редуцир  Ø63 х Ø50 
"Пештан"или “одговарајући" ком. 1 

581.  Спојка црева 2" Ø63 
 ком. 1 

582.  Спојка црева 3/4" Ø25 
 ком. 1 

583.  Окитен црево 3/4"  Ø25 
 ком. 1 

584.  Окитен црево 6/4"  Ø50 
 ком. 1 

585.  Окитен црево 2"  Ø63 
 ком. 1 

586.  Баштенско црево 3/4" мет. 1 
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587.  Сливник вертикални са пвц решетком Ø 50 
 ком. 1 

588.  Сливник вертикални са пвц решетком Ø 70 
 ком. 1 

589.  
Сливник вертикални  са пвц решетком Ø 

100 
 

ком. 1 

590.  
Сливник  хоризонтални са пвц решетком Ø 

50 
 

ком. 1 

591.  
Сливник  хоризонтални са пвц решетком Ø 

70 
 

ком. 1 

592.  
Сливник  хоризонтални  са пвц решетком Ø 

100 
 

ком. 1 

593.  Прелаз олово- ПВЦ 1"х 5/4" ком. 1 

594.  Шелна амбро 80/2" ком. 1 

595.  Вентил еуро 80 овални ком. 1 

596.  Комад ливени фф 80/500 ком. 1 

597.  Хватач нечистоће 80 ком. 1 

598.  Подна Инох решетка 15х15 
 ком. 1 

599.  Подна Инох решетка 20х20 
 ком. 1 

600.  Линијска решетка угаона Л-350Х350 за 

одвод ком. 1 

601.  Кудеља 0.200 гр. ком. 1 

602.  Вијак (мс) М6x80 за wc шољу 
 гар. 1 

603.  Вијак (прохромски)М6x100 за wc шољу 
 гар 1 

604.  Вијак (прохром)за wc шољу М6х80 
 гар. 1 

605.  Вијак за лавабо „дијана“ М8х90 
 гар 1 

606.  Вијак за лавабо „дијана“ М8х120 
 гар 1 

607.  Жива гума 250 гр. ком. 1 
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608.  Teфлон трака 10 м ком. 1 

609.  Силикон универзални транспарентни 

300мл"Цересит"или “одговарајући” ком. 1 

610.  
Силикон санитарни транспарентни  300мл 

антифугицидни "Цересит"или 

“одговарајући” 
ком. 1 

611.  
Силикон санитарни бели 300мл 

антифугицидни 
 

ком. 1 

612.  Монтажни лепак момент фих 375гр. 
 ком. 1 

613.  Подна гума за шољу wc ком. 1 

614.  Гума фи 110 за симплон ком. 1 

615.  Гума за балтик шољу ком. 1 

616.  Сифонска гума 5/4” ком. 1 

617.  Џонсон (Гензла) гума Ø 100 ком. 1 

618.  Прикључно одливна гума Ø 100  за Балтик  

шољу  ком. 1 

619.  Гума сирова кг 1 

620.  Пребацивач за тело батерије  
 ком. 1 

621.  Држач сапуна зидни хромирани 
 ком. 1 

622.  

Туш кабина квадратна 80 полистирен 

стаклом опсег подешавања ширине 790-
810мм,х1850мм /доставити технички 

лист,извод из каталога где се 

могувидетитраженетех.карактеристике 

ком. 1 

623.  Стакло за туш кабину резервно адекватно 

понуђеној туш кабини ком. 1 

624.  
Магнетне лајсне са углом од 90 степени за 

четвртасте туш кабине 90x90 дужине 180 

цм дебљина стакла је 6 мм  
ком. 1 

625.  Ручка за туш кабину размак вијака 145 mm ком. 1 
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626.  Точкићиза туш кабину горњи 
фи25 ком. 1 

627.  Точкићи за туш кабину доњи фиксни фи 25 ком. 1 

628.  
Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском 

решетком и  
монтажним елементима л-750  

ком. 1 

629.  
Туш каналица пвц у кмпл.са прохромском 

решетком и  
монтажним елементима л-850  

ком. 1 

630.  Типл пвц П-8 ком. 1 

631.  
Комплет штелујућа капа+розетна за узидни 

вентил 
 

ком. 1 

632.  Х комад ливени 100 ком. 1 

633.  Зупчаста спојка фи 75 ком. 1 

634.  Зупчаста спојка фи 100 ком. 1 

635.  Завеса параван 120х200  ком. 1 

636.  Завеса параван 180х200  ком. 1 

637.  Угаони држач паравана за каду 80х80 ком. 1 

638.  Комплет за монтажу лавабоа. Два вијка 

10x140 са уводницима и Фишер типловима. ком. 1 

639.  
Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 

350/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети 
 све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

640.  
Радијаторско ребро Al"Global"  VOX H 

600/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети 
 све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 

641.  
Радијаторско ребро Al "Global" VOX H 

800/доставити технички лист,извод из 

каталога, где се могу видети  
све тражене техничке карактеристике/ 

ком. 1 
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642.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом1/2" 
Данфос 

ком. 1 

643.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом3/4" 
Данфос 

ком. 1 

644.  
Радијаторски равни вентил са 

терм.главом3/8" 
Данфос 

ком. 1 

645.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом1/2" 
Данфос 

ком. 1 

646.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом3/4" 
Данфос 

ком. 1 

647.  
Радијаторски угаони вентил са 

терм.главом3/8" 
Данфос 

ком. 1 

648.  
Радијаторски равни испусни вентил 1/2"-
навијк 
Данфос 

ком. 1 

649.  
Радијаторски равни испусни вентил 3/4"-
навијак 
Данфос 

ком. 1 

650.  
Радијаторски равни испусни вентил 3/8"-
навијак 
 

ком. 1 

651.  
Радијаторски угаони испусни вентил 1/2"-
навијк 
Данфос 

ком. 1 

652.  
Радијаторски угаони испусни вентил 3/4"-
навијак 
 

ком. 1 

653.  
Радијаторски угаони испусни вентил 3/8"-
навијак 
Данфос 

ком. 1 

654.  Радијаторски редуцир1х1/2"десни 
 ком. 1 

655.  Радијаторски редуцир1х1/2"леви 
„Global " или одговарајући" ком. 1 

656.  Радијаторски редуцир1х3/8"десни 
 ком. 1 

657.  Радијаторски редуцир1х3/8"леви 
 ком. 1 

658.  Радијаторски редуцир 5/4"х1/2"десни 
 ком. 1 

659.  Радијаторски редуцир 5/4"х1/2"леви 
 ком. 1 
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660.  Радијаторски редуцир SN 5/4"х1/2"леви 
 ком. 1 

661.  Радијаторска спојница 1" 
 ком. 1 

662.  Радијаторска спојница 5/4" 
 ком. 1 

663.  Радијаторски чеп 1" десни 
 ком. 1 

664.  Радијаторски чеп 1" леви 
 ком. 1 

665.  Радијаторски чеп 5/4" десни 
 ком. 1 

666.  Радијаторски чеп 5/4" леви 
 ком. 1 

667.  Радијаторски чеп 3/8" десни 
 ком. 1 

668.  Радијаторски чеп 3/8" леви 
 ком. 1 

669.  Одзрачна славина 1/2" 
 ком. 1 

670.  Одзрачна славина 3/8" 
 ком. 1 

671.  Дихтунг радијаторски 1" 
 ком. 1 

672.  Носач  радијаторски NGR ком. 1 

673.  Конзола радијаторска RKP ком. 1 

674.  Цеви црне шавне 1/2" л-6000 кг 1 

675.  Цеви црне шавне 3/4"л-6000 кг 1 

676.  Цеви профиласте 40х40 л-6000 кг 1 

677.  Цеви профиласте 20х40 л-6000 кг 1 

678.  Цеви профиласте 100x40 л-6000 кг 1 

679.  Цеви профиласте120x60 л-6000 кг 1 

680.  Клизачи за фиоке л-400 ком. 1 

681.  Рингла за намештај ком. 1 

682.  Плот за врата собна 80/200 са штоком 10 

фурнирана буква ком. 1 
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683.  Цилиндар асиметричан 30+35 
"БС"или "одговрајући" ком. 1 

684.  Цилиндар  за PVC врата дужи 

50+40/доставити узорак/ ком. 1 

685.  Брава  за  дрвена  врата  „6.5”кључ  ком. 1 

686.  Брава  за  дрвена  врата     „6.5”цилиндар  ком. 1 

687.  Брава за дрвена врата 8 (купатилска)за 

санитарне просторије /доставити узорак/  ком 1 

688.  Брава за дрвена врата  „8” кључ  
 ком. 1 

689.  Опруга за браву ком. 1 

690.  Цилиндар браве 30+30са кодираним  

кључем ком. 1 

691.  Лепак за дрво 1/1 
 ком. 1 

692.  Лепак синтелан 0.8 
"Елан" или "одговарајући" ком. 1 

693.  Нивелишућа масаIsomat flowcret 1-10 1/25 ком 1 

694.  Основни премаз  -ПрајмерSika® Primer-11 
W   1/5 кг 1 

695.  Лепак за етисонUzin u 1000 si  1/10 кг ком 1 

696.  Лепак за етисон Uzin gn 222  1/5 кг ком 1 

697.  
Спојница  за осцилујућа врата 150 Шпилтер 

шарке 
 

ком. 1 

698.  Клап шарка равна са плочицом ком. 1 

699.  Клап шарка коленаста са плочицом  
 ком. 1 

700.  Шарке за прозоре увртне фи 13 ком. 1 

701.  Прихватник  за  врата угаони 
Бане ком. 1 

702.  Прихватник  за  врата  равни 
АГБ ком. 1 

703.  Прихватник за врата равни 18 мм  
АГБ ком. 1 

704.  
Гарнитура квака са штитом за врата 

1600.06.219-"БС"или 

"одговарајућа"/доставити узорак/ 
гар 1 
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705.  
Штит (шилд) за браву кључ елоксирани БС 

1184.90.220 
"БС"или "одговарајући" 

         пар. 1 

706.  
Квака за  врата  са  продужном шипком 

1182.92.219 
"БС"или "одговарајући" 

пар. 1 

707.  Прстен за кваку ком. 1 

708.  Увртна спојница Ø16 
 ком. 1 

709.  Гарнишла округла са носачима л-2000 ком. 1 

710.  Држачи за гарнишлу ком. 1 

711.  Вијак торбан  М6х60 
 ком. 1 

712.  Вијак торбан  М6х80 
 ком. 1 

713.  
Вијак   за   сaлонит   М6х120   са 

потп.навојем  
 

ком. 1 

714.  Подлошка гумена за   вијак  за салонит  
 ком. 1 

715.  Подлошка метална за вијак   за салонит 
 ком. 1 

716.  Ивер вијак 3х30 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

717.  Ивер вијак 3х40   Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

718.  Ивер вијак 3х50   Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

719.  Ивер вијак 4х16 за клап шарке 
 ком. 1 

720.  Ивер вијак 4х30 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

721.  Ивер вијак 4х40 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

722.  Ивер вијак 4х50 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

723.  Ивер вијак 4х60 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

724.  Ивер вијак 5х40 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

725.  Ивер вијак 5х50 Zn ЈУС 515 ком. 1 

726.  Ивер вијак 5х60 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 
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727.  Ивер вијак 5х70 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

728.  Ивер вијак 5х100 Zn ЈУС 515 ком. 1 

729.  Ивер вијак 5х120 Zn ЈУС 515 
 ком. 1 

730.  Ивер вијак 6х40 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

731.  Ивер вијак 6х50 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

732.  Ивер вијак 6х60 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

733.  Ивер вијак 6х70 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

734.  Ивер вијак 6х100 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

735.  Ивер вијак 6х120 Zn  ЈУС 515 
 ком. 1 

736.  Завртањ машински 1.103 М4х20 
 ком. 1 

737.  Завртањ  машински 1.053 М6х40 
 ком. 1 

738.  Завртањ машински 1.053 М8х60 
 ком. 1 

739.  Завртањ машински 1.053 М10х40 
 ком. 1 

740.  Завртањ машински 1.051 М8х60 
 ком. 1 

741.  Завртањ машински 1.053 М10х50 
 ком. 1 

742.  Завртањ машински 1.051 М10х50 
 ком. 1 

743.  Завртањ машински 1.051 М12х60 
 ком. 1 

744.  Завртањ машински 1.051 М14х80 
 ком. 1 

745.  Завртањ машински 1.051 М16х80 
 ком. 1 

746.  Навртка М6 
 ком. 1 

747.  Навртка М8 
 ком. 1 

748.  Навртка М10 
 ком. 1 

749.  Навртка М12 
 ком. 1 
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750.  Навртка М14 
 ком. 1 

751.  Навртка М16 
 ком. 1 

752.  Вијак за лим 1.465  4х 20 
 ком. 1 

753.  
Прохромски вијак за лим 
ДИН 7981 М4х50 
 

ком. 1 

754.  Вијак за лим 1.465 3.9 х19  ком. 1 

755.  Вијак за дрво 1.500 6 х120  
 ком. 1 

756.  
Инбус вијак са цилинд главом  912  8х20  

8.8 
 

ком. 1 

757.  
Инбус вијак са цилинд главом  912  8х60  

8.8 
 

ком. 1 

758.  Инбус вијак са цилинд главом 912  8х70  8.8 
 ком. 1 

759.  
Инбус вијак са цилинд главом 912  8х100  

8.8  
 

ком. 1 

760.  Машински вијак 1.053М12х40Zn  8.8 
 ком. 1 

761.  Машински вијак 1.053 М12х60Zn  8.8 
 ком. 1 

762.  Машински вијак 1.051 М12х60Zn 8.8 
 ком. 1 

763.  Машински вијак  1.103 М4х16 
 ком. 1 

764.  Машински вијак 1.103 М4х18 
 ком. 1 

765.  Машински вијак 1.103 М4х20 
 ком. 1 

766.  Машински вијак 1.103 М4х25 
 ком. 1 

767.  Машински вијак 1.103 М4х30 
 ком. 1 

768.  Машински вијак 1.103 М4х35 
 ком. 1 

769.  Машински вијак 1. 103 М4х40 
 ком. 1 

770.  Машински вијак 1.130 М5х20 
 ком. 1 
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771.  Машински вијак 1.130 М5х40 
 ком. 1 

772.  Машински вијак 1.053 М6х10 
 ком. 1 

773.  Машински вијак 1.053 М6х20 
 ком. 1 

774.  Машински вијак 1.053 М6х45 
 ком. 1 

775.  Машински вијак 1.053  М8х40 
 ком. 1 

776.  Машински вијак 1.053  М8х50 ком. 1 

777.  Машински вијак 1.053  М8х60 
 ком. 1 

778.  Машински вијак 1.051 М8х60  ком. 1 

779.  Машински вијак 1.053 М12х40  8.8 
 ком. 1 

780.  Машински вијак 1.053  М12х60 8.8 
 ком. 1 

781.  Машински вијак 1.051 М12х60 8.8 
 ком. 1 

782.  Анкер шраф М10х100  ком 1 

783.  Анкер шраф м12х120  ком. 1 

784.  Торбан вијак 6х50  
 ком. 1 

785.  Торбан вијак 6х50  
 ком. 1 

786.  Типл ударни (мастер вијак) 6x40 
 ком. 1 

787.  Блок закивак Ал Ø4х10мм 
 ком. 1 

788.  Блок закивак Ал Ø4х12мм 
 ком. 1 

789.  Блок закивак Ал Ø4х20мм 
 ком. 1 

790.  Блок закивак Ал Ø5х10мм 
 ком. 1 

791.  Блок закивак Ал Ø5х12мм 
 ком. 1 

792.  Равна подлошка ДИН 125 М6 Zn 
 ком. 1 
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793.  Равна подлошка ДИН 125 М8 Zn 
 ком. 1 

794.  Еластична подлошка ДИН 110 М10 
 ком. 1 

795.  Еластична подлошка ДИН 110 М12  ком. 1 

796.  Еластична подлошка ДИН 110 М14  ком. 1 

797.  Кукасти вијак Л 5х60 
 ком. 1 

798.  Кукасти вијак Л 3.5х60 
 ком. 1 

799.  Ексер 16х30 кг 1 

800.  Ексер 20х40 кг 1 

801.  Ексер 25х50 кг 1 

802.  Ексер 34х80 кг 1 

803.  Ексер 38х100 кг 1 

804.  Ексер 42х100 кг 1 

805.  Ексер   42х120 кг 1 

806.  Водоотпорна шпера Буква 1250х2500х 10 

мм ком. 1 

807.  Водоотпорна шпера Буква 1250х2500х 18 

мм ком. 1 

808.  Медијапан сирови 2800х2070х3 мм ком. 1 

809.  Мрежица рабиц отвори 10х10 М2 1 

810.  Катанац  45мм   
 ком. 1 

811.  Катанац  60мм   ком. 1 

812.  Подешавајућа системска бравица за дрвене 

ормаре „Бане Секулић“ или одговарајућа ком 1 

813.  Тестерица за убодну тестеру  
 ком. 1 

814.  Ланац Хусгварна 13-3/8” 23 зуба тример ком. 1 

815.  Ланац  Хусгварна х-3/8  ”34  зуба моторка ком. 1 
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816.  Турпија ф 4,8 ком. 1 

817.  Кружна тестера   Видија 250х3.2х30  ком. 1 

818.  Плоча дијамантска резна115x22х6 Ком. 1 

819.  Лист тестере 762 мм ком. 1 

820.  Куке за гардеробу за врата веће ком. 1 

821.   Пур пена универзална 0,750 
"Цересит" или "одговарајућа" ком. 1 

822.  Спирална бургија за метал Ø2" 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

823.  Спирална бургија за метал Ø4" 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

824.  Спирална бургија за метал Ø3,2 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

825.  Спирална бургија за метал Ø4,2 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

826.  Спирална бургијаза метал Ø5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

827.  Спирална бургја за метал Ø6 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

828.  Спирална бургија за метал Ø6,5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

829.  Спирална бургија за метал Ø7,5 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

830.  Спирална бургија за метал Ø8 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

831.  Спирална бургија за метал Ø10 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

832.  Спирална бургија за метал Ø12 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

833.  Спирална бургија  за метал Ø14 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

834.  Бургија за бетон SDS plus 6/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

835.  Бургија за бетон SDS plus 8/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

836.  Бургија за бетон SDS plus 10/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

837.  Бургија за бетон SDS plus 12/160 
"РУКО" или "одговарајућа" ком. 1 

838.  Футер за бушилицу ручну М12 ком. 1 
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839.  Каиш клинасти назубљени AVX 13x2000 ком. 1 

840.  Зуп.ремени каиш AVX 12.5Х10Х2350La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

841.  Зуп.ремени каиш AVX 13Х10Х2350La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

842.  Рем.каиш10x1750 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

843.  Рем.каиш10x875 Li 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

844.  Рем.каиш10x875 Lа 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

845.  Рем.каиш10x672 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

846.  Рем.каиш 10х978 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

847.  Рем.каиш 10х1700 spz 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

848.  Рем.каиш 10х690La 
"ContiTEH"или „одговарајући" ком. 1 

849.  Пљоснати каиш 60х2400 ком. 1 

850.  Пљоснати каиш 80х2400LT 14  ком. 1 

851.  Пљоснати каиш 40х2400LT 14 ком. 1 

852.  Лежај  аксијални 51109 
 ком. 1 

853.  Лежај  аксијални 51305 
 ком. 1 

854.  Лежај 6010 
 ком. 1 

855.  Лежај 6006 2zr 
 ком. 1 

856.  Лежај 607 2z 
 ком. 1 

857.  Лежај 6202  
 ком. 1 

858.  Лежај 6203 
 ком. 1 

859.  Лежај 6204 
 ком. 1 

860.  Лежај 6205 
 ком. 1 

861.  Лежај 6206 zz ком. 1 
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862.  Лежај радијални 6207 
 ком. 1 

863.  Лежај радијални 6210 
 ком. 1 

864.  Лежај 6305 
 ком. 1 

865.  Toчак окретни за Ø200 за контејнере   ком. 1 

866.  Toчак окретни за Ø100 за конобарска 

колица   ком 1 

867.  Семеринг 7х22х42  ком. 1 

868.  Семеринг 10х35х52 ком. 1 

869.  Семеринг12х22х7     ком. 1 

870.  Семеринг 14х22х4    ком. 1 

871.  Семеринг 25х42х7    ком. 1 

872.  Семеринг 28х47х7   ком. 1 

873.  Семеринг 30х45х10    ком. 1 

874.  Семеринг 35х52х10   ком. 1 

875.  Семеринг 31.5х44.5х6.3   ком. 1 

876.  Семеринг 32х62x7   ком. 1 

877.  Семеринг 35х62х10    ком. 1 

878.  Семеринг 35х47х7    ком. 1 

879.  Семеринг 38х52х10  ком. 1 

880.  Семеринг 38х54х10   ком. 1 

881.  Семеринг 35х56х10 ком. 1 

882.  Семеринг 40х80х10  ком. 1 

883.  Семеринг 58х35х10  ком. 1 

884.  Семеринг 60х80х10  ком. 1 
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885.  Спреј за  заваривање Перфект  ком. 1 

886.  Сребро Аг40% цд обложено фи 2,0 кг. 1 

887.  Електрода 2,5 мм Е27R 
 „Елвако“или одговарајуће кг 1 

888.  Електрода 3,25мм Е27R03 
„Елвако“ или одговарајуће кг. 1 

889.  Електроде супер НИ фи 2,5 
„Елвако“ или одговарајуће кг 1 

890.  Електроде супер НИ фи 3,25 
„Елвако“или одговарајуће кг 1 

891.  Челична четка 4-редна 
 ком. 1 

892.  Гумени дихтунг за косе прозоре (ојачан 

жицом) ком 1 

893.  Носач клизних  4 точића M8 Ø 24 ком 1 

894.  Носач клизних  4 точићаM12 Ø 40 ком 1 

895.  Жица за CO2  варење 0,8мм кг 1 

896.  Жица тинол кг 1 

897.  Жица опружна прохромска 3 мм  кг 1 

898.  Жица опружна прохромска 4 мм  кг 1 

899.  Лот сребро Кг 1 

900.  Бонсек платно ком. 1 

901.  Спреј одвијач ком. 1 

902.  Плоча за сечење Ø115x1,6x22 
 ком. 1 

903.  
EP10-76 алуминијумска горња двоканална 

шина – боја мат сребро  
Дужина шине 2 m  

ком. 1 

904.  
EP10-74 алуминијумска доња двоканална 

шина – боја мат сребро  
Дужина шине 2 m  

ком. 1 

905.   
EP10 механизам симетрични .do 45kg ком. 1 

906.  Плоча за сечење Ø230x3x22,2 
 ком. 1 
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907.  Плоча за сечење  355x3,5х25,4 
 ком. 1 

908.  Брава за метална врата са ваљком 2.5   ком. 1 

909.  Брава за метална врата са језичком 3.5  ком. 1 

910.  Панол паста ком. 1 

911.  Антирост ком. 1 

912.  Фуг маса Кнауф  5/1 или одговарајућа ком. 1 

913.  Испуна гипс 5/1 ком. 1 

914.  Глет маса Махсима  25/1  или"одговарајућа" ком. 1 

915.  Лепак за  плочице.CM 11+ 25/1или 

"одговарајући" ком. 1 

916.  Лепак  за  плочице.CM 16    25/1 или 

"одговарајући" ком. 1 

917.  Водоодбојна фуг  маса CЕ40 2/1кг  бела или 

"одговарајућа" ком. 1 

918.  Водоодбојна  фуг  маса CЕ43 2/1кг или 

"одговарајућа" ком. 1 

919.  Тонер окер  0.1 ком. 1 

920.  Тонер жути  0.1  ком. 1 

921.  Тонер  кајсија    0.1  ком. 1 

922.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

923.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

924.  Тонер плави 1/1 ком. 1 

925.  Боја акрилна пуна дисперзија  водоперива 

тонирана РАЛ 285 -20 Y    10/1 Vitex ком. 1 

926.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

927.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

928.  Боја бела на воденој бази 1/1 ком. 1 

929.  Боја уљана светло зелена ком. 1 
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930.  Боја за бетон браон  уљана 0.75 ком. 1 

931.  Емајл   лак   0,75   тамно   браон 
 ком. 1 

932.  Лак за чамце безбојан деколух 0,75   ком. 1 

933.  
Фасадна боја Зорка  профи  примера  боја 

бела  14/1 1503или одговарајућа  
 

ком. 1 

934.  
Примера полудисперзиона боја бела за 

ентеријер 14/1 1503 
"Зорка"  или „одговарајућа" 

ком. 1 

935.  
Дисперзиона боја профи линеа плус перива 

бела15/1 V020 1503 
"Зорка"  или одговарајућа" 

ком. 1 

936.  Дисперзиона боја за ентеријер профи  

Линеа „Зорка“ или „одговарајућа“ ком. 1 

937.  Подлога профи 1:9 безбојна 0.8 л "Зорка" 

или „одговарајућа" ком. 1 

938.  Глет маса профи за ентеријер1503 бела 25кг  
"Зорка" или „одговарајућа" ком. 1 

939.  
Фасадна боја профи пласт.акрилна  1503 

1/15  
"Зорка" или „одговарајућа" 

ком. 1 

940.  
Махсипол 25/1 на воденој бази 
(обел.терена) 
"Махсима" или „одговарајућа" 

ком. 1 

941.  Емајл лак антика  директ Зоралух сива 

0,70/0021"Зорка" или „одговарајућа" ком. 1 

942.  
Aкрилни емајл лак  Зоралух жута 0,70/00 

1018 
"Зорка" или „одговарајућа" 

ком. 1 

943.  Лак Лазура 0.75 кестен  
 ком. 1 

944.  Лак Лазура 0,75 храст     
 ком. 1 

945.  Лак Лазура 1/2.5 зелена  
 ком. 1 

946.  Лак   лазура   Палисандер   1/2.5 
 ком. 1 

947.  Емајл   лак  0,75  тамно   браон  
 ком. 1 
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948.  Емајл  лак  0,75  црна   
 ком. 1 

949.  Емајл  лак   0,75   бела   
 ком. 1 

950.  Емајл лак 0,75 црвена  
 ком. 1 

951.  Емајл лак 0,75  зелени  
 ком. 1 

952.  Рефлектујућа боја (жута) "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

953.  Ефект   лак  зоралух  сива  о,75 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

954.  Ефект  лак  зоралух  плава  о,75 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

955.  Емајл   лак   0,75 тамно   браон 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

956.   Основна боја задрво 
 ком. 1 

957.  Емајл лак црвени 0.75 
 ком. 1 

958.  Емајл лак зелени 0.75 
 ком. 1 

959.  Емајл лак жути 0.75 
 ком. 1 

960.  Емајл лак тамно-плави 0.75 
 ком. 1 

961.  Нитро бајц 0,75 храст 0011 
 ком. 1 

962.  Нитро основна (сива) 0,75 7001RAL 
 ком. 1 

963.  Асфалтон бели 30кг/1 Зоралух 1503"Зорка" 
или „одговарајући" ком. 1 

964.  Асфалтон жути30кг/1 Зоралух 2497"Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

965.  Разређивач 20/1 Зоралух 5481 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

966.  Разређивач нитро 0,8 5350 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

967.  Разређивач уљани 0,8  5220 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

968.  Радијаторски  лак  белиVOC 0,75 
"Зорка" или „одговарајући" ком. 1 

969.  Кит за дрво водоразредив бели 0,8 "Зорка" 

или „одговарајући" ком. 1 

970.  Боја бела за метал 3 у 1 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 
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971.  Разређивач боје за метал 3 у 1 "Зорка" или 

„одговарајући" ком. 1 

972.  Воскирани сандолин  
(боја Зелена10) "Зорка" или одговарајући" ком. 1 

973.  Самол.супер GNG фолија 2.74 м х 121,9 м ком. 1 

974.  Корунд папир 600мм П-80 мет 1 

975.  Корунд папир 600мм П-100 мет 1 

976.  Корунд папир 600мм П-150 мет 1 

977.  Корунд тракасти П-80 Мет 1 

978.  Корунд тракасти П-100 Мет 1 

979.  Корунд тракасти П-150 Мет 1 

980.  Корунд тракасти П-220 Мет 1 

981.  Корунд тракасти П-240 Мет 1 

982.  Корунд тракасти П-280 Мет 1 

983.  Корунд тракасти П-360 Мет 1 

984.  Корунд тракасти П-500 Мет 1 

985.  Корунд    троугласти    за    миш 

шлајферицу ком. 1 

986.  Водена шмиргла П-200 ком. 1 

987.  Водена шмиргла П-240 ком. 1 

988.  Скоч брајат П-600 сива ком. 1 

989.  Фангла  ПВЦ ком. 1 

990.  Ваљак кончани 25 цм "Shuller" или 

"одговарајући" ком. 1 

991.  Уложак за ваљак 120  
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

992.  Уложак ваљака за фарбање  100  
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 

993.  Уложак  ваљак за кречење  100 
"Shuller" или "одговарајући" ком. 1 
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994.  Угаона четка „2.5” 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

995.  Глетарица  гумена  280х140    8-
10мм"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

996.  Глетарица са сунђером 280х140 40мм 

"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

997.  Глетарица    280х130    8х8    мм  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

998.  Четка  за фарбање 100 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

999.  Четка за фарбање 80    
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1000.  Четка  за фарбање70   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1001.  Четка за фарбање 60   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1002.  Четка за фарбање 50   
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1003.  Четка за фарбање 40   
"Shuller" или "одговарајућа ком. 1 

1004.  Четка за фарбање 30   
"Shuller" или "одговарајућа ком. 1 

1005.  Шпахтла  гребенаста  18о  "Shuller" или 

"одговарајућа" ком. 1 

1006.  Шпахтла 150  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1007.  Шпахтла 125 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1008.  Шпахтла 100 
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1009.  Шпахтла 75  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1010.  Шпахтла 50  
"Shuller" или "одговарајућа" ком. 1 

1011.  Јапанска  шпахтла  4  ком. 
"Shuller" или "одговарајућа"   ком. 1 

1012.  Perma Wihte  0,75,боја која спречава појаву 

буђи ком. 1 

1013.  
Еластична  вокомпонентна изолациона маса 

маса AQUAMAT-ELASTIC 
 

ком 1 

1014.   Маса за изолацију FLEXPU 40 SIVI 600ML               ком               1 

1015.  Tub-tile сет  0,946л   боја за купатила ком. 1 

https://www.isomat.rs/product/aquamat-elastic-2-sr/
https://www.isomat.rs/product/aquamat-elastic-2-sr/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdplshop.com%2Fshop%2Fzaptivne-mase-pene%2Fflex-pu-40-sivi-600-ml%2F&psig=AOvVaw08vRrSzcilHxOmSzi4rSJw&ust=1583959740130000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLDFwv_jkOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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1016.  1-компонентни лепак на бази хлорид 

полиуретана SikaBond AT- Metal 300 мл. ком. 1 

1017.  L-профил за армстронг плоче 25х25  ком. 1 

1018.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 1200 

мм бели ком. 1 

1019.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 3700 

мм бели ком. 1 

1020.  Т-профил за армстронг плоче 24мм х 600 

мм бели ком. 1 

1021.  Жица за армстронг плоче 500мм окце ком. 1 

1022.  Жица за армстронг плоче  500мм кука ком. 1 

1023.  Жабица за висилицу за армстронг плоче ком. 1 

1024.  
Плафон     минерална    равна ивица    

феинестратос    600х600 5мм-армстронг 

плоча 
ком. 1 

1025.  Лексан UV отпоран 2,1 м х 3 м дебљине 10 

мм транспарентн М2 1 

1026.  Вијак за лексан са шестоугаоном главом 

6,3х 19 или 6,3х25 са заптивном подлогом ком. 1 

1027.  Вијак за лексан са шестоугаоном главом 

4,8х25,6 ком. 1 

1028.  Профил Ал. За лексан ком. 1 

1029.  Цемент 25/1 ком. 1 

1030.  Малтер машински за спољну употребу 35/1 ком. 1 

1031.  Малтер репаратурни фини сика монотоп 

620 25/1или одговарајући ком. 1 

1032.  Гипс 1/1 ком. 1 

1033.  Кондор ролна ком. 1 

1034.  Битулит 1/4.5 ком. 1 

1035.  
СИКА  TopSeal 107-2  
двокомпонентни,паропропусни полимер-
модификовани цементни малтер 
 1/25+1/5  или одговарајући 

ком. 1 

1036.  Ригипс плоче 9,5 х 2000 ком. 1 

1037.  Ригипс плоче 12,5 х 2000 ком. 1 
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1038.  Газиште поцинкована решетка 

3000х1000/30х30/ х-28 ком. 1 

1039.  Газиште истегнути метал 

1000х2000/50х20мм/ ком. 1 

1040.  Лим трапезни пластифицирани 20/130 0,5-
2м браон М2. 1 

1041.  
Креп трака  за професионалну употребу у 

молерско фарбарским радовима  3.8 мм х 

33м 
ком. 1 

1042.  
Креп трака  за професионалну употребу у 

молерско фарбарским радовима  5.0 мм х 

33м 
Ком 1 

1043.  Гит боди фибер  ком. 1 

1044.  Гит обичан боди софт 1/1 ком. 1 

1045.  Боди гит 999 1/1 ком. 1 

1046.  Боди гит 950 црни 1/1 ком. 1 

1047.  Хладна асфалтна мешавина Омега Бит 1/25 

или одговарајућа ком. 1 

1048.  Четка челична петоредна ком. 1 

1049.  Ножићи  за скалпер 10/1 пак 1 

1050.  Трака позор жута   кг 1 

1051.  Дијамантска  резна плоча Ø115x2.5 Swaty ком. 1 

1052.  Дијамантска  резна  плоча Ø230х2.5 Swaty ком. 1 

1053.  Брусни  (ламелни)дискØ115 П80 ком. 1 

1054.  Брусни (ламелни)дискØ115 П100 ком. 1 

1055.  Брусни(ламелни)диск Ø115 П120 ком. 1 

1056.  Мач за моторну тестеру 18 3/8 " 1,5 мм ком. 1 

1057.  
Мотoрно уље  за четворотактне дизел 

моторе  тешких транспортних    

возила,аутобуса и грађевинских   

машина15w-40 10/а 

ком. 1 

1058.  
Moторно уље за четворотактне бензинске 

моторе  путничких и лако   доступних  

возила 15w-40 1/1 
ком. 1 
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(удаљем тексту: добра)у према понуди Испоручиоца добара (као у понуди) 
бр:___________ од ____.____. 2020 године а  складу са условима из Обрасца понуде и 

структуре понуђене цене и Техничким условима и захтевима из конкурсне 

документације. 
ЧЛАН 2. 

ЦЕНА 
 

Испоручилац се обавезује да ће вршити испоруку добара из члана 1. овог Уговора по 

јединичним ценама из Обрасца понуде и структуре понуђене цене. Јединичне цене су 
 исказане  без урачунатог ПДВ-а и фиксне су до краја Уговореног рока (период од 

године дана или утрошком опредељених средстава-процењена вредност ). 
 
Јединичном ценом наведених добара обухваћени су сви зависни трошкови 

продаје:трошкови амабалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту примо 

предаје добара. 
Вредност реализације уговора не може прећи износ од _________________ динара  (износ 

процењене вредности јавне набавке коју ће Наручилац  саопштити приликом отварања 

понуда.) 
 
Коначна вредност уговора утврдиће се на основу количина испоручених добара и 

јединичних цена из Обрасца понуде и структуре понуђене цене.  
 

Уколико се током реализације овог Уговора јави потреба за неким од материјала или 

резервних делова  који нису наведени у оквиру техничке спецификације, Испоручилац је 

дужан да исте прибави по тржишним ценама а све у оквиру средстава која су за ову 

1059.  Хидраулично уље 1/10 ком. 1 

1060.  Течност за кочнице  0.5 ком. 1 

1061.  Течност  за  расхладне  системе мотора-
антифриз  ком. 1 

1062.  Уља за ваздушне компресоре 1/1 ком. 1 

1063.  Уље за ланце моторних тестера и тримера 

1/1 ком. 1 

1064.  Уље моторно минерално за косачице 1/1 ком. 1 

1065.  Адитив за дизел 1/1 ком. 1 

1066.  Течност  за  прање  ветробрана летњи 1/1 ком. 1 

1067.  Течност  за  прање  ветробрана зимски 1/1 ком. 1 

1068.  Мазива маст-калцијумова маст 0,4 ком. 1 

1069.  Мазива   маст-литијумова  маст 0,4 ком. 1 
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намену одобрена финасијским планом Наручиоца. Наручилац  ће од Испоручиоца пре 

испоруке  затражити понуду како би ценио дали је  иста на упоредивом тржишном нивоу. 

Наручилац задржава право да изврши упоређивање цене и уколико постоји велико/знатно 

одступање у нивоу понуђене  са упоредним тржишном ценом Наручилац ће  да тражити 

/захтевати  усаглашавање истих, и тек након тога може доћи до релизације предметне 

набавке, без предходног анексирања уговора. 
 
Приликом набавке добара изнето у ставу 5.  овог члана неће се сачињавати анекс уговора 
 
 
 
 

ЧЛАН 3. 
РОК И НАЧИН  ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
Испоручилац је дужан да испоруку добара обавља у складу са одредбама уговора, 

благовремено, квалитетно у складу са правилима струке из области набавке 

предметног добра, добрим пословним обичајима и пословном етиком. 
 

Испоручилац је обавезан да испоруку добара врши сукцесивно од  дана потписивања 

уговора у складу са писаним захтевима Наручиоца за испоруку, у погледу врсте, количине, 

и динамике. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добара изврши у року 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за испоруку. 
Испорука се врши радним данима, у термину по договору Наручиоца и Испоручица. 
Место испоруке је магацински простор: 
                                                   хотел „Оморика“, на Калуђерским барама, ул. нема бб.    
                                                   хотел „Бреза“,  у  Врњачкој бањи  ул. Врњачка бр. 26. 
 

ЧЛАН 4. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене  врши у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. („Службени гласник РС“ , 

бр. 119/12 и 68/2015), односно у року  од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема  

обострано заведеног, уредно регистрованог рачуна у Центраном Регистру Фактура на 

основу укупно испоручених добара по сваком Захтеву Наручиоца, на жиро рачун 

Испоручиоца  (као у понуди) бр._______________, код ________________________ - 
банке. 
Рачун прати документ о пријему- Отпремница и Записник о квантитативно квалитативном 

пријему. 
 
У случају рекламације на квалитет или на квантитет производа, Наручилац задржава 

право одлагања исплате у вредности рекламираних добара, до момента отклањања 

рекламације. 
ЧЛАН 5. 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 
 

Испоручилац је дужан да у току реализације Уговора без одлагања писмено обавести 

Наручиоца о било којој промени података о испуњености услова наведених у Конкурсној 

документацији и да их документује доказима. 
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ЧЛАН 6. 

КВАЛИТЕТ ДОБРА, ГРЕШКЕ 
У  КВАНИТЕТУ И РЕКЛАМАЦИЈА 

 
Квалитет добра који је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати траженим 

карактеристикама из Конкурсне документације и прописаним стандардима републике 

Србије и  стандардима Европске Уније о производњи и промету добара. 
 
Квантитативна и квалитативна контрола испоручених добара, вршиће се приликом сваке 
појединачне испоруке у магацинском простору 
 
Сматра се да је извршена адекватна испорука добара, односно да је извршен квалитативан 
и квантитативни пријем добара, када овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца потпишу 

документ о пријему - отпремницу. 
 
Утврђивање количине-квантитативни пријем, врши се бројањем, мерењем и појединачним 

прегледом сваког паковања. 
 
Ако се утврди да испоручена добра приликом реализације уговора имају било какве 

недостатке односно да су лошијег квалитета Наручилац ће сачинити писану рекламацију 

којом ће наложити Испоручиоцу да, у најкраћем року, а не дуже од 3 (три) дана од дана 

пријема рекламације Наручиоца електронском поштом, неисправна односно добра лошег 

квалитета замени новим исправним истог или бољег квалитета. 
 
Испоручилац је у обавези да у наведеном случају, у свему поступи по налогу Наручиоца и 

то о сопственом трошку. 
 
Уколико Испоручилац не поступи у складу са наведеним, Наручилац има право на раскид 

уговора и накнаду штете кроз реализацију сретства финасијског обезбеђења за извршење 

уговорених обавеза. 
 
Испоручилац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до приспећа на место 

испоруке, а од тог тренутка ризик сноси Наручилац. 
 

ЧЛАН 7. 
ГАРАНЦИЈА 

 
Испоручилац даје Наручиоцу гаранцију за квалитет добара која су предмет овог уговора 
према произвођачкој декларацији. 
                                                                    
 
                                                                     ЧЛАН 8. 

НАЧИН ПАКОВАЊА 
 

Предметна добра се испоручују у индивидуалном односно оригиналном произвођачком 
паковању који мора да садржи декларацију на српском језику са свим неопходним 

подацима   у складу са законом , а нарочито податке којима се доказује усаглашеност 

испоручених добара са траженим карактеристикама и спецификацијом. 
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ЧЛАН 9. 
ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА 

 
Овај уговор може бити измењен или допуњен само писаним Анексом у истој форми 

сагласношћу уговорних страна, у случају повећаних потреба за предметним услугама 

вредност уговора се може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора (члана 115. став 1. Закона). Ово под условом да су за ову намену 

обезбеђена планирана финансијска средства. 
 
Након закључења уговора о предметној јавној набавци Наручилац може да дозволи 

промену битног елемента уговора рока извршења услуге из следећих објективних разлога. 
 
Рок извршења услуге може се продужити због наступања више силе сходно одредбама 

Закона о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, 

“Службенилист СРЈ”, бр. 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних 

доказивих разлога окојима уговорене стране треба да постигну писмену сагласност. 
 
Виша сила подразумева околности које су наступиле после закључења уговора и које 

уговорним странама нису биле, нити могле бити познате у моменту закључења уговора и 

нису се могле предвидети, избећи или отклонити. Наступање више силе мора зависити од 

спољних и ванредних догађаја насталих мимо воље и моћи уговорних страна (поплаве, 

земљотреси, ратно стање, нереди већег обима, императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза).  
 
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за не испуњење обавеза током 

трајања више силе у оном обиму у којем су деловањем више силе биле онемогућене да те 

обавезе изврше, при чему су обавезне да предузму одговарајуће мере како би се у насталој 

ситуацији интерес сваке стране што више осигурао.  
 
Ако је Наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан да доносе одлуку о 

измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л. Наручилац је дужан да у 

року од 3(три) дана од дана доношења одлуке објави исту на Порталу јавних набавки и 

достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
Уколико Испоручилац касни са испуњењем својих обавеза, у случају да не постоји 
виша сила као разлог кашњења, Наручилац може једнострано раскинути уговор. 
 
Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране достављањем обавештења о раскиду уговора у 

писаној форми. Уговор се сматра раскинутим након протека рока од 8 (осам) дана од дана 

пријема писменог обавештења о раскиду уговора. 
 
Уколико се сагласе да је престала сврха због које је предметни Уговор закључен и 

констатују да су за време трајања Уговора наступиле такве промењене околности због 

којих је неоправдано да Уговор и даље буде на снази, уговорне стране могу да споразумно 

раскину овај уговор. Отказни рок тече од дана закључења споразума о раскиду Уговора.  
 
Независно од воље уговорених страна, уговор се раскида у случају да надлежна 

организацијска јединица СМР МО спроведе централизовану јавну набавку и закључи 

уговор о набавци материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката са 

изабраним понуђачем или на други начин престане потреба набавком наведеног добра. 
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ЧЛАН 10. 
 КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Уколико Испоручилац не изврши испоруку у уговореном року у складу са чланом 3. овог 

уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 50/00 (промила) од 

укупне вредности предмета јавне набавке извршених са закашњењем, дневно за сваки дан 

закашњења које није последица више силе, а која је без кривице Наручиоца проузроковала 

неиспуњење или битно отежала испуњење уговорних обавеза. 
 
Уговорна казна не може бити виша од 10 % од укупне вредности испоручених добара. 
 
Ако Испоручилац не изврши у било ком проценту, било коју уговорну обавезу, испоручи 

добра са недостатцима односно лошијег квалитета, једнострано раскине уговор или 

закасни са испоруком преко рока који је покривен напред наведеним казненим одредбама 

(преко 15 дана), Наручилац, без сагласности Испоручиоца има право да депоновани 

инструмент обезбеђења извршења уговорних обавеза, меницу, поднесе на наплату Банци 

код које има отворен текући рачун, на износ од 900.000,00 динара.  
 

ЧЛАН 11. 
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

 
Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл. гласник 

РС", број 104/09 ) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану 

земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и 

послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних 

мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник РС'', број 88/09 и 111/09). 
 
Испоручилац добара се обавезује да ће за време важности овог Уговора поступати у 

складу са опште прихваћеним нормама пословања, у складу са инструкцијама одговорних 

лица у објектима Наручиоца, као и да ће у потпуности поштовати и чувати интегритет и 

углед Наручиоца, као и Минстарства одбране и Војске Србије у целости. 
 

ЧЛАН 12. 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора 

решавати споразумно. 
 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да 

ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Ужицу. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани 

Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима. 
 

ЧЛАН  13. 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 
Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени заступници обе уговорне стране, а 

ако га овлашћени заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра заљученим на 

дан другог потписа по временском редоследу и важи ће на период од године дана. 
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Утрошком средстава Наручиоца по овом уговору, а пре истека рока из става 1. овог члана, овај 

уговор престаје да важи. 
 
Уговор је сачињен у 4(четири) истоветних примерка од којих Наручиоцу припада  3 (три) 
примерка, а 1 (један) примерак задржава Испоручилац. 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави Испоручиоцу у року од 8 (осам) 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права на донету Одлуку о 

додели уговора. 
 
Испоручилац је дужан да приступи закључењу уговора одмах по његовом пријему и у 

року од 3 (три) дана достави Наручиоцу потписан уговор о јавној набавци. 
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорених обавеза  за мерна места 

у оквиру објеката ВУ „Тара“ на Калуђерским барама је Душко Милошевић. 
 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорених обавеза  за мерна места 

у оквиру објеката  ВУ „Тара“ у Врњачкој бањи је Милан Војиновић. 
 
Испоручилац том приликом уз потписани уговор доставља Наручиоцу инструмент  
финасијског обезбеђења извршења уговорних обавеза бланко сопствену меницу (само 

потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа) у периоду 15 дана дужем 

од трајања уговора, оверену копију картона депонованих потписа овлашћеног лица од 

стране надлежне банке (овера не старија од 30 дана од дана потписивања уговора) и 

потписано, затим и оверено менично писмо–овлашћење у вредности од 900.000,00 динара 
укупне вредности закљученог уговора. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана. 
Захтев за регистрацију менице у регистар меница и овлашћења који води НБС. 
 
ИСПОРУЧИЛАЦ     НАРУЧИЛАЦ ВУ „ТАРА“ 

ДИРЕКТОР 
Љупко Ћировић 

 
                                                                                                       _______________________   
_______________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена: Овај модел Уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је 

Уговор додељен, то може представљати негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део Конкурсне документације и прилаже тражена документа. 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти затвореној на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. На полеђини коверте 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: РС МО Војна установа „Тара“ Бајина Башта, 31250 
Бајина Башта, са назнаком: 
 
 
 
''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  добара,  ЈН БРОЈ 18/2018 НАБАВКА Материјала 

и резервних делова за текућеодржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта“ Понуда 

се сматра благовременом уколико је примљена од стране Понуђача  до  27.04.2020 год.  
до 12:00 часова. -–- НЕ ОТВАРАТИ'' 

 
Понуда се сматра благовременом ако је у  канцеларију Групе за кадровске, правне и опште 

послове -деловодство РС МО Војну установу „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина 

Башта,  на Калуђерским барама, пристигла или лично предата до 12.00 часова дана 

27.04.2020.године. 
 
Неопходно је водити рачуна о рокoвима за подношење понуда (члан 99. Закона). Рок за 

подношење понуда рачуна се од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки (броји се од првог наредног дана). 
  
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан 

рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац 

не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за 

подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче 

првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - 
нпр. државни празник). 
  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти 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 
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неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
 

1) Образац понуде и уједно структуре цене (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве понуђача да ће без одлагања писмо обавестити наручиоца о било 

којој промени у вези са испуњености услова (Образац 6); 
7) Образац Меничног писма – овлашћења, као инструмента финансијког обезбеђења 

заозбиљност понуде, у износу од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а, 

које наручилац без сагласности понуђача може поднети на наплату (Образац 7); 
8) Образац изјаве понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити 

инструменте обезбеђења за добро извршење посла-менице (Образац 8); 
9) Модели уговора (прва страна попуњена, свака страна парафирана и оверена, задња 

страна потписана и оверена)поглавље VII Конкурсне документације. 

Понуда поред напред наведених образаца изјава мора да садржи и следеће доказе: 

  сертификате или техничке листове или извод из каталога где се могу видети 

тражене техничке карактеристике  за позиције 48, 49, 50, 51, 52, 67, 68, 380, 381, 
382, 383, 568, 569 и 570. из Обрасца понуде и структуре цене ; 

 Доказе да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом, наведене 

у поглављу IV Конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова: 
 Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна 

наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која 

обухвата захтевани период (или пословна банка –за предузетнике и физичка лица).; 
 Потврда  scoring-a коју издаје Агенција за привредне регистре Републике Србије. 

Понуђач може да има оцену најмање „BB“, „BB+“ или „AA“; 
 Доказе да понуђач располаже довољним пословним капацитетом, наведене у 

поглављу IV Конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова: 

 Уговоре или рачуне или потврде купца којим се доказује предметни услов; 
 Фотокопије важећих сертификата система менаџмента који су усаглашени са 

стандардима SRPSO ISO 9001:2015 i SRPSO ISO 22301:2012; 
 Доказе да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, наведене  у 

поглављу IV Конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова: 
 Фотокопијама  М образаца и уговора о раду; 

 Доказе да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, наведене у 
поглављу IV Конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова: 
 Читача саобраћајне дозволе, фотографије регистрационе налепнице и фотокопије 

полисе осигурања; 
 Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде: 
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 Бланко сопствену меницу– само потписану и оверену у складу са 

картономдепонованих потписа,при чему потпис и печат не смеју прећи бели руб 

(маргину)меничног бланкета. Приложена меница се враћа изабраном понуђачу по 

закључењу уговора, а осталим понуђачима по доношењу Одлуке наручиоца а на 

захтев понуђача; 
 Копију Захтева за регистрацију менице/а или Извод са интернет странице 

Народне банке Србије – Регистра меница и овлашћења (члан 79. став 5. 

Закона). У складу са Законом о платном промету (“ Службени лист СРЈ“ број 3/02 

и 5/03, „Службени гласник РС”, број 43/04, 63/06, 111/09 – други закон, 31/11 и 

139/14) меница/е мора/ју бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који 

се води код Народне банке Србије;  
 Менично писмо - овлашћење да се меница у износу од 900.000,00 динара од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на 

наплату(Образац 7.)За прихватљивост понуде је довољно да је менично 

овлашћење самопотписано и оверено у складу са картоном депонованих потписа; 
 Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, на 

којој сејасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену печатом 

банке садатумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања 

понуда). 
 
НАПОМЕНА: Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и 

меничном овлашћењу треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на 

меничном овлашћењу (уколико је попуњен) и картону депонованих потписа треба да 

буде исти. У случају било каквог неслагања, извршиће се провера наплативости 

менице код надлежне банке на основу приложене документације у понуди. Понуда ће 

бити прихватљива уколико је меница наплатива. 
 
У случају да понуђач није изабран као најповољнији, меница/е за озбиљност понуде се 

враћа понуђачу на његов писмени захтев.  
 
Понуђач је дужан да након објаве Одлуке о додели уговора, лично преузме меницу од 

Наручиоца, а лице које преузима меницу мора да има писмено овлашћење за преузимање 

менице (овлашћење мора да садржи и број менице/а која/је се преузима/ју).  
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 

(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који 

морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликован по истоветним целинама (партијама). 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за текуће      

одржавање објеката  ВУ „Тара“ Бајина Башта  ЈН број: 04/2020 
страна 202 од 210 

5. 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: РСМО Војна установа 

„Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, 

правне и опште послове, са назнаком: 
 
 
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА, ЈН БРОЈ 04/2020 НАБАВКА 

Материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина 

Башта –- НЕ ОТВАРАТИ'' 
 

                                                                             или 
 

''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, ЈН БРОЈ 04/2020 НАБАВКА               
Материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина 

Башта –- НЕ ОТВАРАТИ'' 
 

 
 
 

или 
 

''ОПОЗИВПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, ЈН БРОЈ 04/2020 НАБАВКА 
Материјала и резервних  делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина 

Башта –- НЕ ОТВАРАТИ'' 
 
 

или 
 
''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, ЈН БРОЈ 04/2020   
НАБАВКА  Материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ 

Бајина Башта –- 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. 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

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

Наручиоца накнаду трошкова. 
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Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак 

Наручилац неће сматрати битним недостатком понуде и неће је одбити као 

неприхватљиву. 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 

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

заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) 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 понуденаводи 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
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. 
 
8. 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) и 2) ЗЈН 

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 
 понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације, 
  и друга питања која се уређују споразумом.  
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављуIV овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. упоглављуVI ове конкурсне документације). 
 
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 ЗЈН-ом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок за плаћање је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама. („Службени гласник РС“ , бр. 119/12 и 68/2015), односно у 
року  од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема  обострано заведеног, уредно 

регистрованог рачуна у Центраном Регистру Фактура на основу укупно испоручених 

добара по сваком Захтеву Наручиоца на жиро рачун  Испоручиоца. 
Авансно плаћање није дозвољено. 
У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
9.2. Захтев у погледу места и  рока извршене испоруке добара 
 
Испоручилац је обавезан да испоруку добара врши сукцесивно од  дана потписивања 

уговора у складу са писаним захтевима наручиоца за испоруку, у погледу врсте, количине, 

и динамике. 
Испоручилац се обавезује да испоруку добара изврши у року 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за испоруку. 
Испорука ће се врши радним данима, у термину по договоруНаручиоца и Испоручица. 
Место испоруке је магацински простор: 
                                       хотел „Оморика“, на Калуђерским барама, ул. нема бб.    
                                       хотел „Бреза“,  у  Врњачкој бањи  ул. Врњачка бр. 26. 
 
Предметна добра се испоручују у индивидуалном односно оригиналном произвођачком 
паковању који мора да садржи декларацију на српском језику са свим неопходним 

подацима   у складу са законом , а нарочито податке којима се доказује усаглашеност 

испоручених добара са траженим карактеристикама и спецификацијом. 
 
Адекватна испорука је извршена када овлашћено лице Наручиоца на месту  испоруке  

изврши квантитативан и квалитативан  пријем, када овлашћена лица Наручиоца и 
Испоручиоца потпишу документ о пријему - отпремницу. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шесдеесет) дана од дана јавног отварања 

понуда. 
У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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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.  
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима(трошкови амабалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на 

месту примо предаје добара.) које испоручилац има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 
Јединичном ценом наведених добара обухваћени су сви зависни трошкови 

продаје:трошкови амабалаже и паковања, утовара, транспорта и истовара на месту примо 

предаје добара. 
 
Збир јединичних цена из обрасца понуде и  структуре цена  служи само за упоређивање 

понуда по критеријуму најнижа понуђена цена. 
 
Коначна вредност уговора утврдиће се множењем јединичних цена из Обрасца са стварно 

испорученим добрима, стим да максимална вредност уговора не може прећи износ 

процењене вредности јавне набавке. Наручилац ће процењену вредност јавне набавке 

објавити на јавном отварању понуда. 
 
У исказаним ценама садржана је накнада за амбалажу и друга срeдства за заштиту робе од 

оштећења, као превозни и други трошкови. 
 
Уговорне стране су сагласне да су укупне количине добара, орјентационе, и одређене су 

на основу досадашње потрошње, па током реализације уговора може доћи до одступања у 

односу на укупну уговорену количину, с тим што укупно поручене количине не могу бити 

веће од уговорених,односно од износа средстава која су за ту намену одобрена тј. од 

процењене вредности јавне набавке. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са  
чланом 92. ЗЈН. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то Бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

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

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 900.000,00 динара без ПДВ-а (Образац 7). 
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Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 

 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

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

конкурсне документације. 
 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора за добро извршење 

посла преда наручиоцу: 
 
 - Бланко меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране 

лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном 

промету („Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ број 

43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011).  
 - Менично овлашћење да се меница у висини од 900.000,00 динара од без 
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 15 дана 

дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза 
(Образац 9). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана.. 
 - Захтев за регистрацију меница,  
 - копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијом 

од 30 дана, од дана закључења уговора. 
Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  
  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  
 Након истека рока у коме се менице могу поднети на наплату наручилац ће 

предметне менице вратити  на писани захтев понуђача. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је 

као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 

која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 

тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о 

поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде. 
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Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 

документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

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

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику од РСМО Војне установе „Тара“ Бајина 

Башта 31250 Бајина Башта, спрат I, канцеларија Групе за кадровске, правне и опште 

послове, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре 

истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом 
 
 „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 

04/2020 – Набавка Материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката ВУ 

„Тара“ Бајина Башта.  
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8(осам) 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. 

ЗЈН,  и то:  
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 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. ЗЈН).  
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

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

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко 

других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у ком 

случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале 

понуду и печатом Понуђача 
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима 

сматраће се тачним; - Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична 

цена ће се сматрати тачном,осим у износима који су дати паушално. 
  
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене 

цене,износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим 
 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  
 
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.  
 
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: javnenabavke.vutara@mod.gov.rs, факсом на број 031/593-504 или на адресу РСМО 
Војну установу „Тара“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, спрат I, канцеларија 

Групе за кадровске, правне и опште послове. 
 
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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без 

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

mailto:dragana.stepic@mod.gov.rs
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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 10 (десет) 
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:  
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 -120.000,00  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; ВУ „ТАРА“ јавна набавка ЈН број 04/2020– Набавка Материјала. и 

резрвних делова за текуће одржавање објеката ВУ „Тара“ Бајина Башта (8) корисник: 

буџет Републике Србије; 
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(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.  
 
Конкурсну документацију за доделу уговора о јавној набавци добара, ЈН број 04/2020 – 
Набавка Материјала и резервних делова за текуће одржавање објеката у ВУ „Тара“ 

Бајина Башта у отвореном  поступку јавне набавке , сачинила је Комисија одређена 

Решењем директора РСМО ВУ „Тара“ Бајина Башта Сектора за материјалне ресурсе  
Министарства одбране, број 248 – 5 од  03.03.2020. године. 
 
 
                                                            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 04/2020 
 
 
 
 
                                                                                  1. Душко Милошевић, I члан,                                                                        
                                                                                   Бране Нешковић,заменик I члана, 
 
                                                                                  2. Жико Костић,II члан, 
                                                                                   Мирко Станић, заменик II члана, 
 
                                                                                  3. Весна Тадиић  III члан, 
                                                                                   Гордана Димитријевић, заменик III члана, 

 
                                                                                  4. Зоран Јовановић IV  члан, 

                                                                       Стојан Милошевић, заменик  IV члана. 
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