
                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 1 од 88 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

К О Н К У Р С Н А 
Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

 
ТЕХНИЧКИ  МАТЕРИЈАЛ 

 
отворени поступак 

 
ЈН бр: 77/17 

 
 
 
 
 
 
Децембар, 2017.год. 

 



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 2 од 88 
  

 

На  основу  чл.  32.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015 и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број 0106-13351 од 06.12.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку број 0106-13352 од 06.12.2017. године, припремљена је 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку јавне набавке 

 
ТЕХНИЧКИ  МАТЕРИЈАЛ 

 
ЈН бр. 77/17 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Назив прилога 
 1. Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке 

2. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова 
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл. 

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

4. Критеријум за доделу уговора 

5. Образац понуде 

6. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни   

7. Образац трошкова припреме понуде 

8. Образац изјаве о независној понуди 

9. Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојању забране из чл. 75. став 2  

10. Модел уговора 

11. Упутство понуђачима како да сачине понуду   
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Прилог бр.1   
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Здравствени центар Ужице 
Адреса: Милоша Обреновића бр. 17 
Интернет страница: www.zcue.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке су добра – технички материјал – ЈН бр. 77/17 
    Шифра из ОРН:  

31681410-0 - Електрични материјали  
44191000-5 - Разни грађевински материјали од дрвета 
44110000 - Грађевински материјали 
44115220 - Материјал за грејање 
44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге 

 

Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки  27.12.2017. год. 
Јавно отварање понуда : 26.01.2018. године у 12 сати у просторијама Опште болнице 
Ужице 

 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт (лице или служба) 
 
Лице за контакт: Гордана Марковић  
Лице овлашћено за потписивање уговора : прим др Милош Божовић 
Матични број : 07414455 
Шифра делатности : 85120 
ПИБ: 101624872 
жиро рачун: 840-404661-03;840-404667-82 
Телефон : 031/565-680; fax : 031/561-861 
e-mail : tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs 

http://www.zcue.rs/
mailto:tendidm@zcue.rs
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Прилог бр.2 
  ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке : добра  -  Технички материјал бр. 77/17 
 
шифра из ОРН : 31681410-0 -  Електрични материјали  

     44191000-5 - Разни грађевински материјали од дрвета 
     44110000 - Грађевински материјали 
     44115220 - Материјал за грејање 
     44500000 - Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и  

опруге 
 

Набавка је обликована у 22 (двадесетдве) партије: 
 
Партија 1 – Цеви и лимови – процењене вредности 800.000,00 динара 
Партија 2 -  Шрафовска роба, бургије, ексери – процењене вредности 250.000,00 динара 
Партија 3 – Браве, шарке и окови – процењене вредности 700.000,00 динара 
Партија 4 -  Лежајеви, рамење, семеринзи – процењене вредности 150.000,00 динара 
Партија 5 – Електроде, жица за варење и слично – процењене вредности 150.000,00 дин 
Партија 6 – Плоче за сечење и брушење, брусни папири – процењене вредности 

100.000,00 динара 
Партија 7 – Точкови и адаптери – процењене вредности 350.000,00 динара 
Партија 8 – Уља, мазива, силикон, лепкови – процењене вредности 200.000,00 динара 
Партија 9 – Класичан грађевински материјал – процењене вредности 250.000,00 динара 
Партија 10 – Подне, зидне, таванске облоге – процењене вредности 600.000,00 динара 
Партија 11 – Боје и лакови – процењене вредности 800.000,00 динара 
Партија 12 – Столарија и дрвна грађа – процењене вредности 250.000,00 динара 
Партија 13 – Парногрејачки материјал – процењене вредности 450.000,00 динара 
Партија 14 – Сијалице, флуо-цеви и расвета – процењене вредности 1.450.000,00 динара 
Партија 15 – Осигурачи – процењене вредности 150.000,00 динара 
Партија 16 – Грејачи и грејне плоче – процењене вредности 550.000,00 динара 
Партија 17 – Каблови, кабловске стопе, клеме – процењене вредности 200.000,00 динара 
Партија 18 – Прекидачи, утичнице, утикачи – процењене вредности 300.000,00 динара 
Партија 19  – Контактори, склопке – процењене вредности 400.000,00 динара 
Партија 20 – Мотори, вентилатори, термостати, релеји – процењене вредности 

150.000,00 динара 
Партија 21 – Четкице, лежајеви, жица, булжири – процењене вредности 150.000,00 дин 
Партија 22 – Каналне и разводне кутије – процењене вредности 100.000,00 динара 
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Рок испоруке: Понуђач је дужан да робу испоручује по oрганизационим јединицама 
Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од 

овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута 

месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по 

извршеном требовању. Наручилац  није у обавези да повуче целу количину добара 

предвиђену закљученим уговором. 
Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном 

наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у 

понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара 

испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да 

изврши замену у року од 5 дана од дана пријема рекламације. У супротном, наручилац 

има право да раскине уговор. 
Предметна набавка се расписује  за период од 12 месеци. 
 
Место испоруке: Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у 
организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ 

Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ 

Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице 
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Прилог бр.3 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Понуђач који испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и 

доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне документације и то: 
 
1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) 
 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда;  
 

2)  Услов : 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) 
 

Доказ:  
 
Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре;  
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

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 као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  
 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 7 од 88 
  

 

 
3) Услов : 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) 
 

Доказ:  
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације 
 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

4) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

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

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

је на снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона). 
 

Доказ:  
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст. 2 

Закона – Прилог бр.9). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа.  
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

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

да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре.  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

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

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

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

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе.  
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

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

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

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

прописани начин. 
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Прилог бр. 4 
 
 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 
 

 
1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих 

се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“  
- Избор најповољније понуде ће се вршити на основу најнижег збира јединичних  
цена без пдв-а. 
 
2.Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  
Уколико су дали исти рок важења понуде,  као најповољнија понуда биће оног понуђача 

који је имао већи приход  у претходној години.  
Наручилац ће затражити накнадно достављање доказа. 
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 Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте! 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
 
 
 
 
 
ПРИМАЛАЦ : 
 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
31000 Ужице 
улица Милоша Обреновића бр. 17 
 
 

ПОНУДА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 77/17 
у отвореном поступку  

 
ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

за партију : ______________________________________ 
_____________________________________ 

НЕ ОТВАРАТИ!!! 
 

Датум и сат подношења 
(попуњава писарница) 

Редни број подношења 
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Прилог бр.5 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр.___________________________од _________________________________ 

за јавну набавку добара - Технички материјал, ЈН бр. 77/17 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески  идентификациони   број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 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. 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део   предмета   набавке   који   ће 

извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део   предмета   набавке   који   ће 

извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених  у  табели,  потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у   заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у   заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у   заједничкој понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се  попуни  и  достави  за  
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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ПОНУДА ЗА ТЕХНИЧКИ  МАТЕРИЈАЛ, ЈН бр. 77/17 
 
 

Назив партије 
 

Укупна вредност понуде  
без ПДВ-а 

(збир јединичних цена 
без пдв-а) 

Партија 1 – Цеви и лимови   

Словима:  

Партија 2 -  Шрафовска роба, бургије, ексери   

Словима:  

Партија 3 – Браве, шарке и окови   

Словима:  

Партија 4 -  Лежајеви, рамење, семеринзи   

Словима:  

Партија 5 – Електроде, жица за варење и слично   

Словима:  

Партија 6 – Плоче за сечење и брушење, брусни папири   

Словима:  

Партија 7 – Точкови и адаптери   

Словима:  

Партија 8 – Уља, мазива, силикон, лепкови   

Словима:  
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Партија 9 – Класичан грађевински материјал   

Словима:  

Партија 10 – Подне, зидне, таванске облоге   

Словима:  

Партија 11 – Боје и лакови   

Словима:  

Партија 12– Столарија и дрвна грађа   

Словима:  

Партија 13 – Парногрејачки материјал   

Словима:  

Партија 14 – Сијалице, флуо-цеви и расвета   

Словима:  

Партија 15 – Осигурачи   

Словима:  

Партија 16 – Грејачи и грејне плоче   

Словима:  

Партија 17 – Каблови, кабловске стопе, клеме   

Словима:  

Партија 18 – Прекидачи, утичнице, утикачи   

Словима:  
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Партија 19  – Контактори, склопке   

Словима:  

Партија 20 – Мотори, вентилатори, термостати, релеји   

Словима:  

Партија 21 – Четкице, лежајеви, жица, булжири   

Словима:  

Партија 22 – Каналне и разводне кутије   

Словима:  

 
 
Рок важења понуде:________________________________________ 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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Прилог бр.6 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
Partija 1 – Cevi i limovi 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена 
(без пдв-а) 

Јединична цена             
(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cevi profilne - raznih dimenzija kg 1      

2 Cevi  okrugle raznih dimenzija kg 1      

3 
Cevi prohromske – raznih 
dimenzija kg 1    

4 El profil - raznih dimenzija kg 1      

5 
Aluminijumski lim (raznih 
debljina) kg 1      

6 Bakarni lim (raznih debljina) kg 1      

7 
Lim pocinkovani   (raznih 
debljina) kg 1      

8 
Lim pocinkovani-plastificirani 
(raznih debljina)   

kg 1      

9 Lim dekapirani (raznih debljina)   kg 1      

10 
Šparing (raznih dimenzija i 
debljina) kg 1      

11 Plastični čepovi za cevi  kom 1      

12 Prohromski lim (raznih debljina) kg 1      

13 
Metalni profile “ZP” (raznih 

dimenzija i debljina) kg 1      

14 TR lim pokrivni (raznih debljina) kg 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  1: 
(збир јединичних цена по ставкама)      

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
     „Произвођач“ – уноси се назив произвођача добара 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
 __________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
 
Partija 2 – Šrafovska roba, burgije, ekseri 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена            

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Al blok zakovice 3,2 x 6 kom 1      

2 Al blok zakovice 3,2 x 8 kom 1      

3 Al blok zakovice 3,2 x 10 kom 1      

4 Al blok zakovice 3,9 x 12 kom 1      

5 Al  zakovice 4 x 15 kom 1      

6 Al  zakovice 4 x 20 kom 1      

7 Al  zakovice 6 x 15 kom 1      

8 Burgija HSS Ø 1 kom 1      

9 Burgija HSS Ø 1,5 kom 1      

10 Burgija HSS Ø 2 kom 1      

11 Burgija HSS Ø 3 kom 1      

12 Burgija HSS Ø 3,3 kom 1      

13 Burgija HSS Ø 3,8 kom 1      

14 Burgija HSS Ø 4 kom 1      

15 Burgija HSS Ø 4,2 kom 1      

16 Burgija HSS Ø 4,8 kom 1      

17 Burgija HSS Ø 5 kom 1      

18 Burgija HSS Ø 5,5 kom 1      

19 Burgija HSS Ø 6 kom 1      
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20 Burgija HSS Ø 6,4 kom 1      

21 Burgija HSS Ø 8 kom 1      

22 Burgija HSS Ø 9 kom 1      

23 Burgija HSS Ø 10 kom 1      

24 Burgija HSS Ø 12 kom 1      

25 Burgija HSS Ø 14 kom 1      

26 Burgija HSS Ø 17 kom 1      

27 Burgija vidija Ø 4 kom 1      

28 Burgija vidija Ø 6 kom 1      

29 Burgija vidija Ø 8 kom 1      

30 Burgija vidija Ø 10 kom 1      

31 Burgija vidija Ø 12 kom 1      

32 Burgija vidija Ø 14 kom 1      

33 Burgija vidija Ø 15 kom 1      

34 Burgija vidija SDS + Ø 6   kom 1      

35 Burgija vidija SDS + Ø 8 kom 1      

36 Burgija vidija SDS + Ø 10 kom 1      

37 Burgija vidija SDS + Ø 12 kom 1      

38 Burgija vidija SDS + Ø 14 kom 1      

39 Burgija vidija SDS + Ø 15 kom 1      

40 Burgija vidija SDS  max Ø 15 kom 1      

41 Burgija vidija SDS  max Ø 18 kom 1      

42 Burgija vidija SDS  max Ø 20 kom 1      

43 Burgija vidija SDS  max Ø 22 kom 1      

44 Burgija vidija SDS  max Ø 24 kom 1     
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45 Burgija vidija SDS  max Ø 32 kom 1     

46 Cu zakovice 4 x 15  kom 1     

47 Cu zakovice 6 x 15  kom 1     

48 Holšaf za rigips 25 mm kom 1     

49 Holšaf za rigips 35 mm kom 1     

50 Mašinski šraf  3 x 10 kom 1     

51 Mašinski šraf  3 x 15 kom 1     

52 Mašinski šraf  3 x 20 kom 1     

53 Mašinski šraf  4 x 10 kom 1     

54 Mašinski šraf  4 x 15 kom 1     

55 Mašinski šraf  4 x 20 kom 1     

56 Mašinski šraf  5 x 10 kom 1     

57 Mašinski šraf  5 x 15 kom 1     

58 Mašinski šraf  5 x 20 kom 1     

59 Mašinski šraf  6 x 15 kom 1     

60 Mašinski šraf  6 x 20 kom 1     

61 Mašinski šraf  6 x 30 kom 1     

62 Mašinski šraf  8 x 15 kom 1     

63 Mašinski šraf  8 x 20 kom 1     

64 Mašinski šraf  8 x 25 kom 1     

65 Mašinski šraf  8 x 30 kom 1     

66 Mašinski šraf  8 x 30 kom 1     

67 Mašinski šraf  10 x 40 kom 1     

68 Mašinski šraf  10 x 60 kom 1     

69 Mašinski šraf  10 x 100 kom 1      
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70 Mašinski šraf  12 x 60 kom 1      

71 Mašinski šraf  12 x 40 kom 1      

72 Matica Ø 3 kom 1      

73 Matica Ø 4 kom 1      

74 Matica Ø 5 kom 1      

75 Matica Ø 6 kom 1      

76 Matica Ø 8 kom 1      

77 Matica Ø 10 kom 1      

78 Matica Ø 12 kom 1      

79 Matica Ø 14 kom 1      

80 Matica Ø 16 kom 1      

81 Navojna šipka 6x1000 kom 1      

82 Navojna šipka 8 x1000 kom 1      

83 Navojna šipka 10 x1000 kom 1      

84 Navojna šipka 12 x1000 kom 1      

85 Podloška 3 mm kom 1      

86 Podloška 4 mm kom 1      

87 Podloška 5 mm kom 1      

88 Podloška 6 mm kom 1      

89 Podloška 8 mm kom 1      

90 Podloška 10 mm kom 1      

91 Podloška 12 mm kom 1      

92 Plehšraf 3,9 x 19 kom 1      

93 Plehšraf 4,2 x 20 kom 1      

94 Plehšraf 4,8 x 22 kom 1      
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95 Plehšraf 4,8 x 50 kom 1      

96 Plehšraf 5 x 19 kom 1      

97 Plehšraf 5 x 35 kom 1      

98 Plehšraf 6 x 50 kom 1      

99 Torban šraf 6 x 50 kom 1      

100 Torban šraf 6 x 40 kom 1      

101 Torban šraf 6 x 60 kom 1      

102 Torban šraf 8 x 50 kom 1      

103 Torban šraf 8 x 70 kom 1      

104 Torban šraf 10 x 60 kom 1      

105 Zakovice čelične 4,8x 20 kom 1      

106 Šraf za salonit 6 x 40 kom 1      

107 Anker šraf kom 1      

108 Klešta za blok zakovnice kom 1      

109 
Vijak za lim ''simorezac’’ sa 

upustenom glavom 
krst2,9x13mm   

kom 1      

110 
Vijak za lim ‘’simorezac’’sa 

upustenom glavom krst 
4,2x22mm 

kom 1      

111 Lepak za osigurasnje šafova kom 1      

112 Matica produžena 6x25 kom 1      

113 Matica produžena 8x25 kom 1      

114 Matica produžena 10x30 kom 1      

115 Pop - nitna Al 4x20 kom 1      

116 Pop - nitna Al 4x12 kom 1      

117 Ekser 2 kg 1      
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118 Ekser 3 - Kapičar kg 1      

119 Ekser 3,5 kg 1      

120 Ekser 4 kg 1      

121 Ekser 5 kg 1      

122 Ekser 6 kg 1      

123 Ekser 7 kg 1      

124 Ekser 8 kg 1      

125 Ekser 9 kg 1      

126 Ekser 10 kg 1      

127 Ekser 12 kg 1      

128 Ekser 14 kg 1      

129 Ekser 16 kg 1      

130 Ekser 18 kg 1      

131 Ekser 22 kg 1      

132 Maska plastična za holšraf pak 1      

133 Šrafovi za fijoke 3,8x40 kom 1      

134 Šrafovi za krila 3,8x28 kom 1      

135 Holšaf (vijak) 4x18 kom 1      

136 Holšaf (vijak) 4x20 kom 1      

137 Holšaf (vijak) 4x25 kom 1      

138 Holšaf (vijak) 4x30 kom 1      

139 Holšaf (vijak) 4x50 kom 1      

140 Holšaf (vijak) 4x60 kom 1      

141 Holšaf (vijak) 6x40 kom 1      

142 Holšaf (vijak) 6x50 kom 1      
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143 Holšaf (vijak) 6x90 kom 1      

144 Holšaf (vijak) 6x160 kom 1      

145 Holšaf (vijak) 6x200 kom 1      

146 Tiplovi PVC P6 kom 1      

147 Tiplovi PVC P8 kom 1      

148 Tiplovi PVC P10 kom 1      

149 Tiplovi PVC P12 kom 1      

150 
Vijak torban sa navrtkom i 
podloškom 6x50 

kom 1      

151 
Vijak torban sa navrtkom I 
podloškom 6x80 

kom 1      

152 
Vijak torban sa navrtkom I 
podloškom 6x120 

kom 1      

153 
Vijak torban sa navrtkom I 
podloškom 8x50 

kom 1      

154 
Vijak torban sa navrtkom I 
podloškom 8x80 

kom 1      

155 
Vijak torban sa navrtkom I 
podloškom 8x150 

kom 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  2: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за предметна добра 

 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
Partija 3 – Brave, šarke i okovi 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена           

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Automat za vrata № = 5 kom 1      

2 Brava 6,5 ( običan ključ ) kom 1      

3 Brava 8,5 ( običan ključ ) kom 1      

4 Brava 6,5 ( uložak ) kom 1      

5 Brava 8,5 ( uložak ) kom 1      

6 
Brava za metalna vrata 3,5 
(jezičak) 

kom 1      

7 
Brava za metalna vrata 3,5 
(valjak) 

kom 1      

8 
Brava za metalna vrata 2,5 
(jezičak) 

kom 1      

9 
Brava za metalna vrata2,5 
(valjak) 

kom 1      

10 Bravarska šarka Ø 10 kom 1      

11 Bravarska šarka Ø 14 kom 1      

12 Bravarska šarka Ø 16 kom 1      

13 Bravarska šarka Ø 20 kom 1      

14 Bravice za metalne ormare kom 1      

15 Katanac srednji kom 1      

16 
Okov za vrata eloksiran           
(običan ključ) 

kompl 1      

17 
Okov za vrata eloksiran            
(uložak ) 

kompl 1      

18 Rukohvat za vrata eloksirani kompl 1      

19 
Ringla za metalna vrata 
srednja 

kom 1      

20 Uložak brave kom 1      
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21 AL T lajsna kuhinjska kom 1      

22 Stopa za nogar M10 kom 1      

23  Perforirana traka 20mm m  1      

24  Cilindar 40-30 kom  1      

25 Cilindar 40-40 kom 1      

26 Cilindar 70-30 kom  1      

27 Cilindri 30-30 kom 1      

28 Cilindar 100-30 kom 1      

29 
Bravica za nameštaj - cilindar 
Ø22mm 

kom 1      

30 
Bravica za nameštaj - cilindar 
(samoštelujuća) 

kom 1      

31 
Bravica za nameštaj - običan 

ključ 
kom 1      

32 Bravica za fijoke - centralna kom 1      

33 Dugmići za nameštaj kom 1      

34 Klavir šarka m´ 1      

35 Kuke za čiviluke (razne) kom 1      

36 Klap šarka (obična) - ravna kom 1      

37 
Klap šarka mala - koleno 
veliko 

kom 1      

38 Nosači polica - konzole kom 1      

39 Nosači polica - plastični pak 1      

40 Oklagija met 1      

41 Odbojnik za vrata kom 1      

42 Ručke za drvene prozore kom 1      

43 Ručke za nameštaj kom 1      

44 Ringle za nameštaj kom 1      

45 Ringle za drvena vrata kom 1      

46 Šarke za vrata Ø 16 kom 1      



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 27 од 88 
  

 

47 Šarke za prozore Ø 12 kom 1      

48 Stopa za sudoperu PVC 10cm kom 1      

49 Toćkići za nameštaj Æ60-50 kom 1      

50 Rajber kom 1      

51 Diht guma za vrata m 1      

52 Nosač oklagije kom 1      

53 Mehanizam za klizna vrata kom 1      

54 Slepi nosač za police kom 1      

55 
Nosač police valjkasti – 
metalni-plastični 

kom 1      

56 Diht lajsne kuhinja m  1      

57 AL T lajsna kuhinjska kom 1      

58 Šelne 8-25 kom 1    

59 Šelne 35-42 kom 1    

60 Šelne 200 kom 1    

61 Šarka za AL vrata kom 1    

62 Brava za AL vrata kom 1    

63 Šarke za AL prozor kom 1    

64 Brava za AL prozor kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  3: 
(збир јединичних цена за све ставке)       

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 

 

  Датум:         М.П.   Понуђач 
__________________                                                               _____________________ 

 
  

   
 



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 28 од 88 
  

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
 
Partija 4 – Ležajevi, remenje, semerinzi 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена          

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Klinasto remenje-ekstremutus 
10x1400 

kom 1      

2 
Klinasto remenje-ekstremutus 
10x1800 

kom 1      

3 
Klinasto remenje-ekstremutus 
10x1420 

kom 1      

4 
Klinasto remenje-ekstremutus 
10x1700 

kom 1      

5 
Klinasto remenje-ekstremutus 
10x1375 

kom 1      

6 
Klinasto remenje-ekstremutus 
13x1600 

kom 1      

7 
Klinasto remenje-ekstremutus 
13x1625 

kom 1      

8 
Klinasto remenje-ekstremutus 
13x575A23 

kom 1      

9 Ležaj 627 kom 1      

10 Ležaj 608 kom 1      

11 Ležaj 609 kom 1      

12 Ležaj 6203 kom 1      

13 Ležaj 6204 kom 1      

14 Ležaj 6205 kom 1      

15 Ležaj 6207 kom 1      

16 Ležaj 6209 kom 1      

17 Ležaj 6307 kom 1      

18 Semering 20 - 38 - 8 kom 1      
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19 Semering 20 - 42 - 10 kom 1      

20 Semering 28 - 52 - 10 kom 1      

21  Kais klinasti 13x975 kom  1      

22  Kais klinasti 13x600 kom  1      

23  Kais klinasti 10x725 kom  1      

24 Semering 35-56-12 kom 1      

25 Semering 20-47-10 kom 1      

26 Semering 62-25-7 kom 1      

27 Lager 6003 kom 1      

28 Lager 6004 kom 1      

29 Lager 3204 kom 1      

30 Lager 30205 kom 1      

31 Lager 6005 kom 1      

32 Kaiš 13x1150 kom 1      

33 Kaiš klinasti 13x1200 Li kom 1    

34 Kaiš klinasti 13x1230 Ld kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  4: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за предметна добра 

 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 5 – Elektrode, žica za varenje i slično 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена         

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Dizna za aparat CO2 kom 1      

2 Držač elektrode ( ručka ) kom 1      

3 Elektroda za varenje 2,5 kg 1      

4 Elektroda za varenje 3,25 kg 1      

5 Elektroda prohromska 2,5 kg 1      

6 Elektroda za gus 2,5 kg 1      

7 Elektroda za gus 3,25 kg 1      

8 Kalaj Sn 60 kg 1      

9 Kalaj Sn 97 kg 1      

10 Klešta za masu ( za aparat ) kom 1      

11 Srebrni lot kg 1      

12 Tečni metal ( A + B komplet ) kom 1      

13 Žica za varenje CO2  0,8 kg 1      

14 Žica za varenje crna 3 kg 1      

15 Žica za varenje mesingana 3 kg 1      
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16 Bazne elektrode kg. 1      

17 Žica paljena kg 1      

18 Šoba za CO2 aparat kom 
1 

    

19 Maska za varenje kom 1    

20 Nosač dizne za CO2  kom 1    

21 Sprej za dizne kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  5: 
(збир јединичних цена за све ставке)    

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без ПДВ-а) – уноси се јединична цена без ПДВ-а 
   „Јед.цена (са ПДВ-ом) – уноси се јединична цена са ПДВ-ом 
   „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена предметна добра 

 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
Partija 6 – Ploče za sečenje i brušenje, brusni papir 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена           

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Bonsek platno HSS - 
dvoredno 

kom 1      

2 
Kamen za brušenje Ø 230 

(stona brusil.) 
kom 1      

3 Ploča za sečenje Ø 115 x1 kom 1      

4 Ploča za sečenje Ø 180  kom 1      

5 Ploča za sečenje Ø 230 x 1,9 kom 1      

6 Ploča za sečenje Ø 355 x 32 x 4 kom 1      

7 Ploča za brušenje Ø 115 kom 1      

8 Ploča za brušenje Ø 180 kom 1      

9 
 Disk lepezasti ‘’smirdeks 

ploca’’ 115 
kom  1      

10 Brusni kamen kom 1      

11 
Papir brusni za drvo -traka 
No=60 

m´ 1      

12 
Papir brusni za drvo -traka 
No=80 

m´ 1      

13 
Papir brusni za drvo -traka 
No=100 

m´ 1      

14 
Papir brusni za drvo -traka 
No=120 

m´ 1      

15 
Papir brusni za drvo -traka 
No=180 

m´ 1      

16 
Papir brusni za drvo - 
traka(papir) No=60 

m´ 1      

17 
Papir brusni za drvo - 
traka(papir) No=80 

m´ 1      

18 
Papir brusni za drvo - 
traka(papir) No=100 

m´ 1      
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19 
Papir brusni za drvo - 
traka(papir) No=120 

m´ 1      

20 
Papir brusni za drvo - 
traka(papir) No=180 

m´ 1      

21 Papir (vodeni) tabak No=180 kom 1      

22 Papir (vodeni) tabak No=220 kom 1      

23 Papir (vodeni) tabak No=240 kom 1      

24 Papir (vodeni) tabak No=280 kom 1      

25 Papir (vodeni) tabak No=320 kom 1      

26 
Traka brusna 474 (za 
šlajferku) 

kom 1      

27 Disk dijamantski 180 FE kom 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  6: 
(збир јединичних цена за све ставке)    

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понудеђна добра 
 
 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
Partija 7 – Točkovi i adapteri 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена             

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Adapter za točkove - 24 – 27 
(plastični) 

kom 1 
     

2 Točkovi za krevet ( vrtljivi ) 

Ø 125 
kom 1 

     

3 
Točkovi za krevet (vrtljivi sa 

kočnicom)  
Ø 125 elektrostatički 

kom 1 
     

4 Točkovi za kolica (vrtljivi - 
ležaj) Ø 80 

kom 1 
     

5 Točkovi za kolica (vrtljivi - 
ležaj) Ø 120 

kom 1 
     

6 Točkovi za kolica (vrtljivi - 
ležaj) Ø 160 

kom 1 
     

7 Točkovi za kolica (vrtljivi - 
ležaj) Ø 220 

kom 1 
     

8 Točkovi za kolica fiksni - 
ležaj) Ø 80 

kom 1 
     

9 Točkovi za kolica fiksni - 
ležaj) Ø 120 

kom 1 
     

10 Točkovi za kolica fiksni - 
ležaj) Ø 160 

kom 1 
     

11 Točkovi za kolica fiksni - 
ležaj) Ø 220 

kom 1 
     

12 Točkovi za nameštaj Ø 50 

(razni) 
kom 1 

     

13 Plasticni adapter za tockove 
27-30  

kom  1 
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14 Adapter za točkove 27-32 
(plastični) 

kom 1 
     

15 Točak za građevinska kolica kom 1 
   

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  7: 
(збир јединичних цена за све ставке) 

  
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без ПДВ-а) – уноси се јединична цена без ПДВ-а 
     „Јед.цена (са ПДВ-ом) – уноси се јединична цена са ПДВ-ом 
    „Произвођач“  - унети назив произвођача за предметна добра 
 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
Partija 8  – Ulja, maziva, silikon, lepkovi 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена          

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 K + D diht masa pak 1      

2 Odvijač WD-40 ( 0,200  ) kom 1      

3 Silikon 300°C kom 1      

4 Teflon traka kom 1      

5 Tovatna mast kg 1      

6 Ulje SAE - 30 lit 1      

7 Ulje SAE - 90 lit 1      

8 Ulje hidrol - 40 lit 1      

9 Ulje kompresol - 20 lit 1      

10 
 Motorno ulje 10-40 
(polusinteticko) 

lit.  1      

11 Litijumova mast kg 1      

12 Ulje10/40 l  1      

13 Epoksid smola kom 1      

14 Lepak za drvo - vodootporni kg 1      

15 Lepak za drvo - običan kg 1      

16 Silikon montažni kom 1      

17 Silikon anker kom 1      

18 Silikon akrilni kom 1      

19 Silikon acetatni kom 1      
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20 Lepak  (tuba) sintelan kom 1      

21 Lepak  (kutija) sintelan kg 1      

22 Pur pena za stiropor kom 1      

23 Pur pena univerzalna kom 1    

24 
Ulje – mešavina za trimer 

(100ml) 
kom 1    

25 
Struna za trimer 2,4 mm – 10 
m kalem 

kom 1    

26 
Struna za trimer 2,7 mm – 10 
m kalem 

kom 1    

27 
Struna za trimer 3 mm – 10 m 
kalem 

kom 1    

28 
Ulje KOMPRESOL V-68“ili 
odgovarajuće“ 

l 1    

29 Termofluid (glikol) 100% l 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  8: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без ПДВ-а) – уноси се јединична цена без ПДВ-а 
    „Јед.цена (са ПДВ-ом) – уноси се јединична цена са ПДВ-ом 
   „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена предметна добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
 
Partija 9 – Klasičan građevinski materijal 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена            

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Arnaturna mreža – raznih 
dimenzija 

kg 1      

2 Betonsko gvožđe  - raznih Ø kg 1      

3 Bitulit  lit 1      

4 Bitumin lit 1      

5 Blokovi - siporeks kom 1      

6 Blokovi - betonski kom 1      

7 Cigla  kom 1      

8 Cement kg 1      

9 
Crep "mala kikinda" “ili 

odgovarajuća” 
kom 1      

10 
Crep "velika kikinda" " ili 
odgovarajuća” 

kom 1      

11 
Crep "novi bečej" " ili 

odgovarajuća” 
kom 1      

12 
Hidro izolacija - kondor 
(3mm) 

rolna 1      

13 Kreč kg 1      

14 Pesak 7 m³ 1      

15 Pesak perdaš m³ 1      

16 
Poklopac za crep "kikinda" " 
ili odgovarajuća” 

kom 1      

17 Rizla m³ 1      
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18 Rabic žica m² 1      

19 Ter papir  rolna 1      

20 Žica armiračka kg 1      

21 Lepak za siporex kg 1      

22 Mašinski malter kg 1    

23 Mistrija kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  9: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без ПДВ-а) – уноси се јединична цена без ПДВ-а 
    „Јед.цена (са ПДВ-ом) – уноси се јединична цена са ПДВ-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
 
Partija 10 –  Podne, zidne, tavanske obloge 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена             

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Al traka - samolepiva 50 mm kom 1      

2 Lepak za rigips kg 1      

3 
Ploča gips - karton obična 12 

mm 
tab 1      

4 
Ploča gips - karton 
vodootporna 9 mm 

tab 1      

5 
Podkonstrukcija za gips ploče 

CV-UV-KD-UD 
kom 1      

6 Pletivo 4 cm m² 1      

7 
Vijak master za gips-kart. 
Ploča 

kom 1      

8 Visilica za gips - karton ploča kom 1      

9 
Žabice za visilice za gips-
karton 

kom 1      

10 
Mineralni kasetni plafon 
("Hanter-Daglas") 

M² 1      

11 
Mineralni kasetni plafon 
("Armstrong") 

M² 1      

12 Brodski pod - metal tabla 1      

13 Fug masa kg 1      

14 Gips 2/1 kg 1      

15 Glet masa kg 1      

16 Glet hobla - prohrom kom 1      

17 Ispuna za rigips kg 1      

18 Keramičke pločice - zidne m² 1      
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19 Keramičke pločice - podne m² 1      

20 Krstić plastični za pločice pak 1      

21 Lepak za pločice CN 16 kg 1      

22 Lajsna - plastična kom 1      

23 Lajsna - aluminijum kom 1      

24 Laminat - podni 8 (dupli klik) m² 1      

25 Lajsna za laminat met 1      

26 Olmo masa - izravnavajuća kg 1      

27 Panel furnirani tabla 1      

28 
PVC podna obloga - 
VINFLEX 

m² 1      

29 PVC lepak za vinflex kg 1      

30 PVC traka -lajsna m´ 1      

31 Podloga za laminat-sunđer m² 1      

32 Pur pena kom 1      

33 
PVC traka za varenje spojeva 
vinfleksa 

m' 1      

34 Prajmer za upijajuću podlogu Lit 1      

35 
Prajmer za neupijajuću 

podlogu 
Lit 1      

36 
Leksan ploča providna 4mm 

2100x6000 
kom 1      

37 
Leksan ploča providna 6mm 

2100x6000 
kom 1      

38 
Leksan ploča providna 8mm 

2100x6000 
kom 1      

39 
Leksan ploča providna 

10mm2100x6000 
kom 1      

40 
Leksan ploča opal 6mm 

2100x6000 
kom 1      

41 
Leksan ploča opal 8mm 

2100x6000 
kom 1      
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42 
Leksan ploča opal 10mm 

2100x6000 
kom 1      

43 
Lajsna za leksan al široka 

pokrivna 
m´ 1      

44 Lajsna za leksan PVC U-6 m´ 1      

45 Lajsna za leksan PVC U-10 m´ 1      

46 Lajsna za leksan PVC H-6 m´ 1      

47 Lajsna za leksan PVC H-10 m´ 1      

48 
Lajsna za leksan al F-10mm 
L-2100 

m´ 1      

49 
Lajsna za leksan al U-10mm 
L-2100 

m´ 1      

50 Leksan traka antidust 25mm m´ 1      

51 
Ugaona lajsna za keramičke 

ploćice PVC 
m´ 1      

52 
Ugaona lajsna za keramičke 

ploćice AL 
m´ 1      

53 
Završna lajsna za stepenište 

keramičke ploćice AL 
m´ 1      

54 Prednja AL lajsna m´ 1      

55 Lepak za stiropor kg 1      

56 Stiropor d=1 cm m² 1      

57 Stiropor d=2 cm m² 1      

58 Stiropor d=3 cm m² 1      

59 Stiropor d=5 cm m² 1      

60 Stiropor d=8 cm m² 1      

61 Stiropor d=10 cm m² 1      

62 Stirodur d=2 cm m² 1      

63 Stirodur d=3 cm m² 1      

64 Stirodur d=5 cm m² 1      

65 Mrežice za fasadu m² 1      
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66 Lajsna sa mrežicom (ivična) m´ 1      

67 Početna fasadna lajsna 5 cm m´ 1      

68 Tipl za fasadu 10, 14, 16, 20 kom 1      

69 
Original malter(lepak)za 
armiranje mrežicom 

kg 1      

70 APUlajsna 9 mm m´ 1      

71 Početna fasadna lajsna 8 cm m´ 1      

72 Početna fasadna lajsna 10 mm m´ 1      

73 Početna fasadna lajsna 10 cm m´ 1      

74 KPS tiplovi kom 1    

75 
Lepak za keramičke pločice 

CN 11 (ili odgovarajuće) 
kg 1    

76 
Lepak za keramičke pločice 

CN 9 (ili odgovarajuće) 
kg 1    

77 Podloga za keramičke pločice kg 1    
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  10: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без ПДВ-а) – уноси се јединична цена без ПДВ-а 
   „Јед.цена (са ПДВ-ом) – уноси се јединична цена са ПДВ-ом 
   „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр.77/17 
 
Partija 11–  Boje i lakovi 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена                

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Bandaž traka 50 mm kom 1      

2 Boja u spreju ( razne ) 400 ml kom 1      

3 
Boja u spreju  (razne) osnovna 
400 ml 

kom 1      

4 
Injekciona pasta na silana tipa 
“Sika” 

kg 1      

5 Boja-podloga za drvo 750 ml lit 1      

6 Boja za drvo i metal - nitro lit 1      

7 Boja (vodena baza) - podloga lit 1      

8 Boja (vodena baza) -osnovna lit 1      

9 Boja (vodena baza) - završna lit 1      

10 
Boja vodena za zid ( univer.- 
poludisperzija) 

 
lit 1      

11 
Boja vodena za zid (spolja - 
disperzija) 

 
lit 1      

12 
Emajl lak za drvo i metal 750 
ml 

lit 1      

13 Emajl lak - radijator lit 1      

14 Firnajz-laneni lit 1      

15 Razređicač-uljani lit 1      

16 Razređivač-nitro lit 1      

17 Toneri 100 gr. kom 1      

18 Toneri 1/1 kg 1      
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19 Traka krep (papirnata) 30x50 kom 1      

20 Traka krep (papirnata) 48x50 kom 1      

21 
Valjak tuf kom. L=23 
(končani) 

kom 1      

22 
Valjak tuf uložak L=23 

(končani) 
kom 1      

23 Valjak končani komplet L=10 kom 1      

24 Valjak končani uložak L=10 kom 1      

25 
Zaštitni premaz za drvo 

(spolja) 750 ml 
lit 1      

26 
Zaštitni premaz za drvo 

(unutraš.) 750 ml 
lit 1      

27 Gips za drvo Kg 1      

28 Ibercig git Kg 1      

29 
Nitro lak osnovni bezbojni 
750 ml 

kom 1      

30 Nitro lak završni (sjaj) 750 ml kom 1      

31 Lak bezbojni uljani 750 ml kom 1      

32 Prajmer podloga akril kg 1      

33 Prajmer podloga silikatni kg 1      

34 Prajmer podloga ekstra kg 1      

35 Završni sloj akril  kg 1      

36 Završni sloj silikatni kg 1      

37 Završni sloj mineralni kg 1      

38 

Hidroizolacioni polimer 
cementni premaz tipa “Sika” 

ili “Mapei”  “ili 

odgovarajuće” 

kg 1      

39 

Elastična hidroizolaciona 

traka sa poliesterskom 
mrežicom  tipa “Sika” ili 

“Mapei” “ili odgovarajuće” 

m´ 1      
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40 

Sintetička hidroizalociona 

membrane na bazi polivinila 
d=1,5-2 mm tipa “Sika” “ili 

odgovarajuće” 

m 1      

41 Farba 3 u 1 - 750 ml kom 1    

42 Razređivač 3 u 1 – 750 ml kom 1    

43 
Termoband traka („Mimont“ 

ili odgovaraјueće) 
m 1    

44 Flah četka 50 mm kom 1    

45 Flah četka 70 mm kom 1    

46 Flah četka 100 mm kom 1    

47 Teleskop za valjak kom 1    

48 Mreža za ceđenje valjka kom 1    

49 Špahna kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  11: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

  
  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача предметних добара 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
Partija 12 – Stolarija i drvna građa 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена                  

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Daska - 1" (čamova) m³ 1      

2 Daska - 2" (čamova) m³ 1      

3 Vrata duplo šperovana 65 cm kom 1      

4 Vrata duplo šperovana 75 cm kom 1      

5 Vrata duplo šperovana 85 cm kom 1      

6 Vrata duplo šperovana 95 cm kom 1      

7 Štafne 80x80 m³ 1      

8 Štafne 100x100 m³ 1      

9 Daska bukova 5cm m³ 1      

10 Daska bukova 3cm m³ 1      

11 Daska hrastova 5cm m³ 1      

12 Daska hrastova 3cm m³ 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  12: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача предметних добара 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
  

 

   

 
 
 
 
 
 

  



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 48 од 88 
  

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
 
Partija 13 – Parnogrejački materijal 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без ПДВ-а) 
Јединична цена            

(са ПДВ-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Cevi crne hidroispitane raznih Ø  kg 1      

2 
Cevi crne bešavne 108 mm  

3,2 debljina zida 
kg 1      

3 Dihtung klingerit - guma 6/4" kom 1      

4 Dihtung klingerit - guma 5/4" kom 1      

5 Dihtung klingerit - guma 1" kom 1      

6 Dihtung klingerit - guma 3/4" kom 1      

7 Dihtung klingerit - guma 1/2" kom 1      

8 Kugla ventil 5/4" kom 1      

9 Kugla ventil 1" kom 1      

10 Kugla ventil 3/4" kom 1      

11 Kugla ventil 1/2" kom 1      

12 Kugla ventil 3/8" kom 1      

13 Hamburški luk 2" kom 1      

14 Hamburški luk 6/4" kom 1      

15 Hamburški luk 5/4" kom 1      

16 Hamburški luk 1" kom 1      

17 Hamburški luk 3/4" kom 1    

18 Hamburški luk 1/2" kom 1    

19 Manometar 1-10 bar 1/2" kom 1      
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20 Pip-ispusna slavina 3/4" kom 1      

21 Pip-ispusna slavina 1/2" kom 1      

22 
Radijator (Zrenjanin)-gusani 
680/3 rebro 

kom 1      

23 Radijator ventil-ugaoni 3/4" kom 1      

24 
Radijator prigušnica-ugaoni 
3/4" 

kom 1      

25 Radijator ventil-ugaoni 1/2" kom 1      

26 
Radijator prigušnica-ugaoni 
1/2" 

kom 1      

27 
Radijator konzole za livene 
radijatore 

kom 1      

28 
Radijator držači za livene 

radijatore 
kom 1      

29 Reducir 5/4"  /  1/2" - levi kom 1      

30 Reducir 5/4"  /  1/2" - desni kom 1      

31 Radijator panelni 1800 x 600 kom 1      

32 Radijator panelni 1600 x 600 kom 1      

33 Radijator panelni 1200 x 600 kom 1      

34 Čepovi za radijator - levi kom 1      

35 Čepovi za radijator - desni kom 1      

36 
Četkica za čišćenje kotlova 

5/4" 
kom 1      

37 
Četkica za čišćenje kotlova 

6/4" 
kom 1      

38 Četkica za čišćenje kotlova 2" kom 1      

39 Termometar - pravi 1/2" kom 1      

40 Termometar - ugaoni 1/2" kom 1      

41 Vodokazno staklo Ø16 L= 70 kom 1      

42 
Manometar 16 bar priključak 

1/2" 
kom 1      
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43 
Vodokazno staklo Ø12 L= 
500 

kom 1      

44 Ozraka za radijator 1/2" kom 1      

45 Ekspanziona posuda 17-50L kom 1      

46 Grafitna šnjura  Ø10  m 1      

47 Grafitna šnjura  Ø12 m 1      

48 Grafitna šnjura  Ø16 m 1      

49 Azbestna šnjura  Ø10 m 1      

50 Azbestna šnjura  Ø12 m 1      

51 Azbestna šnjura  Ø15 m 1      

52 Radijator ventil 3/8" kom 1      

53 Radijator ventil ugaoni 3/8" kom 1      

54 Radijator ventil pravi 1/ 2" kom 1      

55 Radijator ventil pravi 3/8" kom 1      

56 
Radijator prigušnica ugaona 

3/8" 
kom 1      

57 
Radijator prigušnica prava 

1/2" 
kom 1      

58 Muf - crni 1/2" kom 1      

59 Muf - crni 3/8" kom 1      

60 Muf - crni 5/4" kom 1      

61 Muf - crni 1" kom 1      

62 Čepovi za radijator levi 1/2" kom 1      

63 Čepovi za radijator levi 3/8" kom 1      

64 Čepovi za radijator levi 3/4" kom 1      

65 Čepovi za radijator desni 1/2" kom 1      

66 Čepovi za radijator desni 3/8" kom 1      
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67 Čepovi za radijator desni 3/4" kom 1      

68 Staklena vuna m 1      

69 Elektroda za varenje kg 1      

70 Žica kg 1      

71 Tovatna mast kg 1      

72 Žica paljena kg 1      

73 Teflon traka kom 1      

74 Bakarne cevi raznih Ø kg 1      

75 Kudelja kg 1      

76 Odvijač Wd-40 (200ml) kom 1      

77 Brusna ploča 230 x 3 x 22A kom 1      

78 Nosač za liv. Radijator kom 1      

79 Konzola kom 1      

80 Vijak M 12x60 kom 1      

81 Vijak M 14x60 kom 1      

82 Vijak M 16x60 kom 1      

83 Vijak M 10x60 kom 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  13: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
     „Произвођач“  - унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 14 – Sijalice, fluo-cevi i rasveta 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена          

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Baktericidna svetiljka 30 W kom 1      

2 
Baterijska lampa punjiva sa 
19 LED dioda 

kom 1      

3 Držači fluo cevi bez startera kom 1      

4 Držači fluo cevi sa startera kom 1      

5 Fasung E – 14 bakelit kom 1      

6 Fasung E – 27 bakelit kom 1    

7 Fasung E – 27  keramika kom 1      

8 Fasung E - 40 (živina sijalica ) kom 1      

9 
Fluo cevi 18 W "PHILIPS", 
"LG", "TUNGSRAM" “ILI 

ODGOVARAJUĆI” 
kom 1      

10 
Fluo cevi 36 W "PHILIPS", 
"LG", "TUNGSRAM" “ILI 

ODGOVARAJUĆI” 
kom 1      

11 
Fluo cevi 65 W "PHILIPS", 
"LG", "TUNGSRAM" “ILI 

ODGOVARAJUĆI” 
kom 1      

12 Fluoarmatura 1 x 18 W kom 1      

13 Fluoarmatura 1 x 36 W kom 1      

14 Fluoarmatura 2 x 18 W kom 1      

15 Fluoarmatura 2 x 36 W kom 1      

16 Fluoarmatura 4 x 18 W kom 1      
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17 Foto lampa TL 20 W /52 kom 1      

18 
Halogena sijalica - ampula 
100 W 

kom 1      

19 
Halogena sijalica - ampula 
200 W 

kom 1      

20 
Halogena sijalica - ampula 
400 W 

kom 1      

21 Kosa kugla E- 27 kom 1      

22 Metal-halogena sijalica 400W kom 1      

23 
Prigušnica za živinu sijalicu 

125 W 
kom 1      

24 
Prigušnica za živinu sijalicu 

250W 
kom 1      

25 
Prigušnica za živinu sijalicu 

400 W 
kom 1      

26 Prigušnica za fluocevi 18 W kom 1      

27 Prigušnica za fluocevi 36 W kom 1      

28 Prigušnica za fluocevi 65 W kom 1      

29 Sijalica obična E-14 25 W kom 1      

30 Sijalica obična E-14 40 W kom 1      

31 Sijalica obična E-14 60 W kom 1      

32 Sijalica obična E-27 60 W kom 1      

33 Sijalica obična E-27 75 W kom 1      

34 Sijalica obična E-27 100 W kom 1      

35 Sijalica obična E-27 150 W kom 1      

36 Sijalica obična E-27 200 W kom 1      

37 Sijalica živina 125 W kom 1      

38 Sijalica živina 250 W kom 1      

39 Starteri za fluocevi S-2 kom 1      
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40 Starteri za fluocevi S-10 kom 1      

41 Signalna sijalica za bojler  kom 1      

42 Signalna sijalica Ø22 24V  kom 1      

43 Signalna sijalica  Ø22 220 V kom 1      

44 Signalna sijalica Ø30 24V  kom 1      

45 Signalna sijalica Ø 30 220V kom 1      

46 Sijalica 12V - 2W kom 1      

47 
Fluo cev KOMPAKT 1 x 
13W 

kom 1      

48 Fluo cev kompakt 18W kom 1      

49 Grlo halogeno G4 kom 1      

50 Fluo cev 8 W kom 1      

51 Sijalica E40 300W kom 1      

52 Fluo cev kompakt 26W kom 1      

53 Foto sijalica HLX 150W kom 1      

54 Sijalica E-27 R63 60W kom 1      

55 Elektronske prigušnice 4 x 18 W kom 1    

56 Sijalica 22,8V,50W(halogena) kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  14: 
                          (збир јединичних цена за све ставке) 

 
   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
     „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
     „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 
Partija 15 – Osigurači 

Ред 

bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена        

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Bakarna šina za automatski 

osigurač - liniski 
kom 1      

2 
Bakarna šina za automatski 

osigurač - u 3 faze 
kom 1      

3 
Automatski osigurač MC32B2 

- 1 faza 
kom 1      

4 
Automatski osigurač MC32B2 

- 2 faza 
kom 1      

5 
Automatski osigurač MC32B2 

- 3 faza 
kom 1      

6 
Kapa za topljive osigurače 

25A 
kom 1      

7 
Kapa za topljive osigurače 

63A 
kom 1      

8 
Lajsna za automatske 
osigurače 

kom 1      

9 Osigurači topljivi 6A kom 1      

10 Osigurači topljivi 16A kom 1      

11 Osigurači topljivi 20A kom 1      

12 Osigurači topljivi 25A kom 1      

13 Osigurači topljivi 35A kom 1      

14 Osigurači topljivi 50A kom 1      

15 Osigurači topljivi 63A kom 1      

16 Osigurači stakleni 1A kom 1      

17 Osigurači stakleni 2A kom 1      

18 Osigurači stakleni 2,5A kom 1      

19 Osigurači stakleni 3,15A kom 1      
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20 Osigurači stakleni 4A kom 1      

21 Osigurači stakleni 5A kom 1      

22 Osigurači stakleni 6A kom 1      

23 Osigurači stakleni 6,3A kom 1      

24 Osigurači stakleni 1,6A kom 1      

25 Osigurač automatski 6A kom 1      

26 Osigurač automatski 10A kom 1      

27 Osigurač automatski 16A kom 1      

28 Osigurač automatski 20A kom 1      

29 Osigurač automatski 25A kom 1      

30 Osigurač automatski 32A kom 1      

31 Osigurač automatski 40A kom 1      

32 Osigurač automatski 50A kom 1      

33 Osigurač nožasti 10A kom 1      

34 Osigurač nožasti 16A kom 1      

35 Osigurač nožasti 20A kom 1      

36 Osigurač nožasti 50A kom 1      

37 Osigurač nožasti 63A kom 1      

38 Osigurač nožasti 100A kom 1      

39 Osigurač nožasti 125A kom 1      

40 Osigurač automatski ETI 10A  kom 1      

41 Osigurač automatski ETI 16A kom 1      

42 Osigurač automatski ETI 25A kom 1      

43 Osigurač automatski ETI 32A kom 1      
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  15: 
(збир јединичних цена за све ставке)    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђана добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
 __________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 16 – Grejači i grejne ploče 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена        

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Grejač za kotao 5/4" 6 KW kom 1      

2 Grejač za veš mašinu 3000W  kom 1      

3 Grejač za peći - cevasti 833 W kom 1      

4 Grejač za peći - cevasti 1000 W kom 1      

5 Grejač za peći - cevasti 1133 W kom 1      

6 
Grejač za peći - spiralni- MK 
1 KW 

kom 1      

7 
Grejač za peći - spiralni- ELIND 
2,5 KW 

kom 1      

8 Grejač kvarcne peći 800 W kom 1      

9 Grejač kvarcne peći 1000 W kom 1    

10 Grejna ploča Ø 80 kom 1      

11 Grejna ploča Ø 100 kom 1      

12 Grejna ploča Ø 145 kom 1      

13 Grejna ploča Ø 180 kom 1      

14 Grejna ploča Ø 220 kom 1      

15 Grejač za protočni bojler kom 1      

16 
Električni grejač, štapni, 

dužine 600mm 9KW (3x3)  
(prohromska glava) 

kom 1      

17 
Električni grejač 0,25KW sa 

kapilarom za sondu dužina 

250mm (prohromska glava)  
kom 1      

18 
Električni grejač 3,6KW 

(3x1,2KW)  (prohromska 
glava) L= 

kom 1      



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 58 од 88 
  

 

19 
Električni grejač 3,6KW 

(3x1,2KW) sa kapilarom za 
sondu (prohromska glava) L = 

kom 1      

20 Grejač za veš mašinu 2kW kom 1      

21 
Grejač za destilacioni aparat 

2kW 
kom 1      

22 Grejač za parni sterilizator kom 1      

23 Grejna ploča 300 x 300   3kW kom 1      

24 Grejač za veš mašinu 2400 W kom 1      

25 Flanšna za bojler kom 1      

26 Dihtung bojlera kom 1      

27 
Grejač za TA peć spiralni 

1333W 
kom 1      

28 Grejač za bojler 2 KW kom 1      

29 
Grejač za bojler 2 KW 

Termorad “Ili odgovarajući” 
kom 1    

30 
Grejač za bojler 2 KW 

Ariston “Ili odgovarajući” 
kom 1    

31 
Grejač za protočni bojler 2 

KW Termorad “Ili 

odgovarajući” 
kom 1    

32 Grejač za veš mašinu 2,8 KW kom 1    

33 Grejač za pećnicu 2,5 KW kom 1    

34 
Prateći grejač za kotlarnicu 

327 W 
kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  16: 
(збир јединичних цена за све ставке) 

 
   

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
   „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
   „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 17 – Kablovi, kablovske stope, kleme 

Ред 

bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена       

  (са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kabal PGP 3 x 1,5 m1 ׳      

2 Kabal PGP 3 x 2,5 m1 ׳      

3 Kabal PGP 5 x 2,5 m1 ׳      

4 Kabal PGP 5 x 1,5 m1 ׳      

5 Kabal PGP 5 x 4 m1 ׳      

6 Kabal PGP 5 x 6 m1 ׳      

7 Kabal PGP 5 x 10 m1 ׳      

8 Kabal za peglu kom 1      

9 Kabal PPJ 3 x 1,5 m1 ׳      

10 Kabal PPJ 3 x 2,5 m1 ׳      

11 Kabal PPJ 5 x 1,5 m1 ׳    

12 Kabal PPJ 5 x 2,5 m1 ׳    

13 Kabal PPL 2 x 0,75 m1 ׳      

14 Kabal gumeni 3 x 1,5 m1 ׳      

15 Kabal gumeni 3 x 2,5 m1 ׳      

16 Kabal gumeni 5 x 2,5 m1 ׳      

17 Kabal silikonski 4 x 2,5 m1 ׳      

18 Kabal silikonski 5 x 2,5 m1 ׳      
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19 
Kabal produžni (3m) - 3 
mesta 

kom 1      

20 
Kabal produžni (5m) - 3 
mesta 

kom 1      

21 Kabal koaksiakni 75 (OMA) m1 ׳      

22 Kablovska stopa 1,5 kom 1      

23 Kablovska stopa 2.5 kom 1      

24 Kablovska stopa 4 kom 1      

25 Kablovska stopa 6 kom 1      

26 Kablovska stopa 16 kom 1      

27 Kablovska stopa 25 kom 1      

28 Kablovska stopa 35 kom 1      

29 Klema redna 2,5 – bakelit kom 1    

30 Klema redna 4 – bakelit kom 1      

31 Klema redna 6 - bakelit kom 1      

32 Klema redna 10 - bakelit kom 1      

33 Klema redna 16 - bakelit kom 1      

34 Klema keramička 4 cm² kom 1      

35 Klema keramička tropolna kom 1      

36 Klema VS 6² kom 1      

37 Klema VS 16² kom 1      

38 Klema VS 35² kom 1      

39 Klema VS 50² kom 1      

40 
Obbujmica sa ekserom – 
plastična 

kom 1      

41 Spiralni kabal za telefon kom 1      

42 Sabirnica „O" uzemljenje      kom 1      
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43 
Telefonski kabal – 
četvorožilni 

m1 ׳      

44 Klema ŠKARO  16 mm² kom 1      

45 Klema ŠKARO  10 mm² kom 1      

46 
Klema priključena za 

električni šporet 380V/220V 
kom 1      

47 Papučica kablovska 6/8 kom 1      

48 Kabal produžni 3 m 5 mesta kom 1      

49 Kabal produžni 5 m 5 mesta kom 1      

50 Spiralni kablovi za telefon kom 1      

51 Linijski kabal za telefon m 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  17: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 18 – Prekidači, utičnice, utikači 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ  

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена        

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Dugme prekidača za šporet kom 1      

2 Kuplung šuho kom 1      

3 
Konektor za mikrotelefonski 
kabal 

kom 1      

4 Konektor - linijski (telefonski) kom 1      

5 Međugajtanski prekidač kom 1      

6 
Prekidač za kvarcnu grejalicu 

– običan 
kom 1      

7 
Prekidač za kvarcnu grejalicu 

– dupli 
kom 1      

8 Prekidač grebenasti 0-1 10A kom 1      

9 Prekidač grebenasti 0-1 16A kom 1      

10 Prekidač grebenasti 0-1 25A kom 1      

11 Prekidač grebenasti 0-1 63A kom 1      

12 Prekidač grebenasti 0-1 40A kom 1      

13 Prekidač grebenasti 1-0-2 10A kom 1      

14 Prekidač grebenasti 1-0-2 16A kom 1      

15 Prekidač grebenasti 1-0-2 25A kom 1      

16 
Prekidač za šporet - bakelit 
16A 

kom 1      

17 Prekidač za šporet - 20A kom 1      

18 Prekidač za šporet - 25A kom 1      
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19 
Prekidač za rernu šporeta - 
bakelit  

kom 1      

20 Prekidač OG kom 1      

21 Prekidač kip – keramički kom 1      

22 Prekidač serijski OG kom 1      

23 Prekidač DM 16A kom 1      

24 Prekidač u zid – serijski kom 1      

25 Prekidač u zid – naizmenični kom 1      

26 Prekidač u zid – običan kom 1      

27 Prekidač u zid – unakrsni kom 1      

28 
Prekidač "Baco" PR12 ITH 

20A 
kom 1      

29 
Prekidač "Baco" AC1/AC21 

16A 
kom 1      

30 T razvodnik kom 1      

31 Taster za zvonce kom 1      

32 Taster za stepenišno svetlo kom 1      

33 
Taster za daljinsku komandu 
Ø22, Ø30 

kom 1      

34 Utikač monofazni kom 1      

35 Utičnica monofazna kom 1      

36 Utičnica trofazna kom 1      

37 Utikač trofazni kom 1      

38 Utičnica monofazna – dupla kom 1      

39 Utičnica monofazna OG kom 1      

40 
Utičnica monofazna OG-  
silumin 

kom 1      

41 Utičnica trofazna OG kom 1      

42 
Utičnica trofazna OG – 
silumin 

kom 1      

43 
Utičnica za telefon 

(kombinovana) 
kom 1      

44 
Utikač za telefon 

(kombinovani) 
kom 1      
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45 Utikač za TV muški – ženski kom 1      

46 Zvonce za ulazna vrata kom 1      

47 
Mikroprekidač TLV10 ( 

gabarit - "Sigma"Subotica) 
kom 1      

48 
Dugme za TA peč 

MAGNOHROM 
kom 1      

49 Mikroprekidač  kom 1      

50 Prekudač klip-kalp  0-1 6A kom 1      

51 Prekidač za špoter 32 A kom 1      

52 Utičnica mrežna kom 1      

53 
Konektorska utičnica za 

telefon 
kom 1      

54 
Konektorska utičnica za tel. 
samolepljiva 

kom 1      

55 Linijski konektori za telefon kom 1      

56 Mikro telefonski konektor kom 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  18: 
(збир јединичних цена за све ставке)        

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
     „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 19 – Kontaktori, sklopke 

Ред 

bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена        

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kontakt šraf 6 A kom 1      

2 Kontakt šraf 10 A kom 1      

3 Kontakt šraf 16 A kom 1      

4 Kontakt šraf 20 A kom 1      

5 Kontakt šraf 25 A kom 1      

6 Kontakt šraf 35 A kom 1      

7 Kontakt šraf 63 A kom 1      

8 Kontaktor 10 A 220 V kom 1      

9 Kontaktor 16 A 220 V kom 1      

10 Kontaktor 40 A 220 V kom 1      

11 Sklopka FID 25 A kom 1      

12 Sklopka FID 40 A kom 1      

13 Sklopka FID 63 A kom 1      

14 Sklopka CN 10A kom 1      

15 Sklopka CN 16A kom 1      

16 Sklopka CN 25A kom 1      

17 Sklopka CN 40A kom 1      

18 Sklopka CN 63A kom 1      

19 Sklopka CN 110A kom 1      



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 66 од 88 
  

 

20 Sklopka CN 170A kom 1      

21 
Sklopka "siemens" 3TP 3300 
- AP 07 

kom 1      

22 
Sklopka "siemens" 3RT 1026 
- 1A A1 

kom 1      

23 
Sklopka "iskra" KO40 24-
220V 

kom 1      

24 
Sklopka "iskra" KO44 24-
220V 

kom 1      

25 
Sklopka "iskra" KO80 24-
220V 

kom 1      

26 
Sklopka "iskra" KO31 24-
220V 

kom 1      

27 
Zaštitna sklopka "siemens" 

3VU 1300- 1VDOO-7 
kom 1      

28 
Zaštitna sklopka "siemens" 

3VU 1400-VMOO-7 
kom 1      

29 Kontaktor LC 1 D 18 kom 1      

30 Kontaktor LC 1 K 09 kom 1      

31 Kontaktor LC 1 D 25 kom 1      

32 Sklopka 24V ~/_ 25A kom 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  19: 
(збир јединичних цена за све ставке)    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
   „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 20 – Motori, ventilator, termostati, releji 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                
(без пдв-а) 

Јединична цена        

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Bimetalna zaštita za elektro 

motore 0,5-1A 
kom 1      

2 
Bimetalna zaštita za elektro 

motore 2 – 4A 
kom 1      

3 
Bimetalna zaštita za elektro 

motore 4 -8A 
kom 1      

4 
Bimetalna zaštita za elektro 

motore 10-16A 
kom 1      

5 Baterija 1,5 V R – 6 kom 1      

6 Baterija 1,5 V R – 9 kom 1      

7 Baterija 1,5 V R – 14 kom 1      

8 Baterija 1,5 V R – 20 kom 1      

9 Baterija 4,5 V kom 1      

10 Baterija 9 V kom 1      

11 
Gumice ventilatora TA peći – 
male 

kom 1      

12 
Gumice ventilatora TA peći – 
velike 

kom 1      

13 Motor ventilatora za peći kom 1      

14 
Motor ventilatora rashlade 5-
10W (manji) 

kom 1      

15 Termostat štapni za bojler kom 1      

16 
Termostat radni za bojler – 
kapilarni 

kom 1      

17 
Termostat zaštitni za bojler – 
kapilarni 

kom 1      
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18 
Termostat za šporet 300°C- 
kapilarni 

kom 1      

19 
Termostat za TA peći – 
kapilarni 

kom 1      

20 
Termostat za TA peći – 
zaštitni 

kom 1      

21 Termostat za TA peći – sobni kom 1      

22 Termostat za frižder K-59 kom 1      

23 Termostat za frižder K-54 kom 1      

24 Termostat za frižder K-50 kom 1      

25 
Ventilator za TA peći levi – 
desni 

kom 1      

26 Ventilator Ø 120 kom 1      

27 Ventilator Ø 150 kom 1      

28 Ventilator Ø 250 kom 1      

29 
Vremenski rele 24-220V 10 - 
60 sek 

kom 1      

30 
Motor ventilatora za frižider 

od 25 do 100W 
kom 1      

31 
Rastavni relej 
24VDC/220VAC     
PLC-BSC-24VDC/21SO46 

kom 1      

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  20: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 21 – Četkice, ležajevi, žica, bulžiri 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена        

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Buksne – čelične kom 1      

2 Gibljiva creva Ø 11 m1 ׳      

3 Gibljiva creva Ø 13,5 m1 ׳      

4 Gibljiva creva Ø 16 m1 ׳      

5 Gibljiva creva Ø 28 m1 ׳      

6 Izolir traka kom 1      

7 Hilzne - tuljci 1,5mm kom 1      

8 Hilzne – tuljci 2,5mm kom 1      

9 Hilzne – tuljci 6mm kom 1      

10 Perforirana traka 20 x 1 m1 ׳      

11 Perforirana traka 30 x 1 m1 ׳      

12 Spliter za TV 1 in - 20 vt kom 1      

13 Super lepak 3g kom 1      

14 Cinol pasta 80g kom 1      

15 Tinol žica 1mm 250g kom 1      

16 Termo buržir 15 m1 ׳      

17 Termo buržir 17 m1 ׳      

18 Termo buržir 20 m1 ׳      

19 Termo buržir 32 m1 ׳      
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20 Vezonke plastične 200mm kom 1      

21 
Vremenski rele 24-220V 10 - 
60 sek 

kom 1      

22 Žica silikonska 1mm  m1 ׳      

23 Žica silikonska 1,5 mm  m1 ׳      

24 Žica silikonska 2,5 mm  m1 ׳      

25 Žica silikonska 4 mm  m1 ׳      

26 Žica silikonska 6 mm  m1 ׳      

27 Žica PF 1 mm m1 ׳      

28 Žica PF 1,5 mm m1 ׳      

29 Žica PF 2,5 mm m1 ׳      

30 Žica PF 6 mm m1 ׳      

31 Žica PF 10 mm m1 ׳      

32 
Pocinkovana traka za 
uzemljenje 20x3 

m 1      

33 Ležajevi kugličasti  608 kom 1      

34 Ležajevi kugličasti 609 kom 1      

35 Ležajevi kugličasti  627 kom 1      

36 Ležajevi kugličasti  6001 kom 1      

37 Ležajevi kugličasti  6003 kom 1      

38 Ležajevi kugličasti  6005 kom 1      

39 Ležajevi kugličasti  6000 kom 1      

40 Četkice grafitne  8 x 8 kom 1      

41 Četkice grafitne  6 x 8 kom 1      

42 Četkice grafitne  6 x 12 kom 1      

43 Četkice grafitne  6 x 6 kom 1      
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44 Četkice grafitne  7,3 x 6,3 kom 1      

45 Četkice grafitne  16 x 6,3 kom 1      

46 Četkice grafitne  9 x 6 kom 1      

47 Uvodnici plastični kom 1      

48 Termo skupljajući buržir 6/1 m 1      

49 Termo skupljajući buržir 2/1 m 1      

50 Termo skupljajući buržir 16/6 m 1      

51 Žica PVC 2x0,75 m 1      

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ  21: 

(збир јединичних цена  за све ставке)    

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
    „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
  

__________________                                                               _____________________  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ - ЈН бр. 77/17 

Partija 22 – Kanalne i razvodne kutije 

Ред 
bрој Н а з и в Јединица 

мере кол 
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена                

(без пдв-а) 
Јединична цена        

(са пдв-ом) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Kanalne kutije 16 x 16 kom 1      

2 Kanalne kutije 20 x 25 kom 1      

3 Kanalne kutije 25 x 25 kom 1      

4 Kanalne kutije 40 x 25 kom 1      

5 Kanalne kutije 60 x 60 kom 1      

6 Razvodna ugradna kutija Ø 60 kom 1      

7 Razvodna ugradna kutija Ø 78 kom 1      

8 
Razvodna ugradna kutija 100 x 
100 kom 1      

9 Razvodna  kutija OG 80 x 80 kom 1      

10 Razvodna  kutija OG 100 x 100 kom 1      

11 Razvodna  kutija OG 160 x 160 kom 1      

12 Kanalna kutija 12x12 
samolepljiva kom 1      

13 Kanalna kutija 16x16 
samolepljiva kom 1      

14 Kanalna kutija 60x40 
samolepljiva kom 1    

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЗА ПАРТИЈУ 22: 
(збир јединичних цена за све ставке)      

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 „Јед.цена (без пдв-а) – уноси се јединична цена без пдв-а 
    „Јед.цена (са пдв-ом) – уноси се јединична цена са пдв-ом 
     „Произвођач“ – унети назив произвођача за понуђена добра 
 

  Датум:         М.П.   Понуђач: 
__________________                                                               _____________________  
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Прилог бр.6 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара - Технички материјала ЈН бр. 77/17 
 

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   ________________________  
(навести назив понуђача),  доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, како следи у табели: 
 
 

ВРСТА ТРОШКА Износ трошкова 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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Прилог бр. 7 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

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

даје: 
 
 
 
 

И З Ј А В У  
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  
поступку  јавне  набавке добара – Технички материјал, ЈН бр.77/17 поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

  Датум:    М.П.   Понуђач: 
 
_________________________    _______________________ 

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  
конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до 
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2. Закона. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од стране  
овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом. 
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Прилог бр.9 
  
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА И НЕПОСТОЈАЊУ 

ЗАБРАНЕ ИЗ Чл. 75. Ст. 2. ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 

дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач _____________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – Технички материјал, ЈН бр. 77/17, поштовао 

је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 
 
 

  Датум:    М.П.   Понуђач: 
 
_________________________    _______________________ 

 
 
 
Напомена:   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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Прилог бр.10 
 

Модел уговора о купопродаји 
техничког материјала, ЈН бр. 77/17 

Закључен између: 
 

1.   Здравственог центра Ужице, Милоша Обреновћа бр.17, који заступа директор 
Прим. др Милош Божовић (у даљем тексту: наручилац), са жиро рачуном бр. 
840-404661-03, ПИБ:101624872, мат.бр. 07414455, с једне стране  

и 
2. "_________________________" ____________, улица ____________________  

бр. ____, који заступа директор _____________________________, ( у даљем 

тексту: добављач) са жиро рачуном бр. _______________________  код  
_____________________ банке, ПИБ : _____________, мат.бр. ____________, с 

друге стране. 
Члан 1. 

 
 Предмет овог уговора је набавка техничког материјала за период од 

дванаест месеци, на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 

набавки 27.12.2017.год., одлуке о додели уговора 0106 бр.________ од ____.____.2018. 
год. и понуде бр.______________ од ___.___.2018.год. која је саставни део овог уговора. 
 

Члан  2. 
 

 Добављач се обавезује да испоручи техниички материјал за партије: 
___________________________________________________________________________ 
(навести бројеве партија) по јединичним ценама датим у понуди. 

Уговор ће се закључује до износа процењене вредности сваке партије. 
  

Члан  3. 
 

Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и то у 

организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ Пријепоље, ОЈ 

Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ Косјерић, ОЈ 

Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице. 
 Понуђач је дужан да робу испоручује по организационим јединицама 

Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од 

овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута 

месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по 

извршеном требовању.  
Наручилац није у обавези да повуче целу уговорену количину добара. 
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Члан 4. 

 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских 

средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или закључивањем 

уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача. 
За сваку појединачну испоруку добављач је дужан да испостави фактуру са 

позивом на број уговора по којој се врши испорука, коју је наручилац дужан платити у 

року до 60 дана.  
Цена је фиксна за време трајања уговора. 

 
Члан 5. 

 
Свака појединачна испорука из члана 3. овог уговора мора бити у погледу 

квалитета адекватна понуђеном квалитету датом у понуди која је саставни део овог 

уговора. 
 Уколико наручилац након пријема сваке појединачне испоруке утврди да није 

испоштован квалитет дат у понуди или квалитет или квантитет из наруџбенице, има 

право да предметну испоруку рекламира у целини или делу који квалитативно односно 

квантитативно не одговара. 
 Добављач је дужан да у року од 5 дана од дана рекламације поступи по истој, 

односно да испоручи нову количину која одговара по квалитету или да испоручи 

недостајућу количину. 
 

Члан 6. 
 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор о купопродаји 

уколико: 
- добављач не испоручи робу једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута 

месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по 

извршеном требовању  
- добављач не поступи у складу са чланом 5. став 3. овог уговора 
- добављач захтева промену цене која није у складу са чланом 4. овог уговора. 

 
 

Члан  7. 
 

 У случајевима из члана 6. овог уговора, уговор се сматра раскинутим даном 

пријема обавештења од стране добављача, којим га наручилац обавештава да раскида 

предметни уговор из разлога наведних у члану 6.. овог уговора. 
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Члан 8.  

 
 Уговор се закључује за време од 12 (дванаест) месеци од дана закључивања 

истог.  
 Уз обострану сагласност важност уговора се може продужити до уговорене 

вредности из члана 2. овог уговора. 
 

Члан  9. 
 

 За све што није регулисано одредбама овог уговора примењују се одредбе ЗОО. 
 У случају спора по одредбама овог уговора, уговорне стране ће прво покушати да 

спор реше договором, а у случају да се договор не постигне надлежан је Привредни суд 

у Ужицу. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за 

сваку уговорну страну. 
 
 
ЗА НАРУЧИОЦА  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ    ЗА ДОБАВЉАЧА  
ДИРЕКТОР        ДИРЕКТОР 
 
_________________________     __________________ 
Прим. др Милош Божовић                     
 
НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела  уговора.  
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Прилог бр.11 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 
Понуђач подноси понуду на српском језику.У делу документације коју понуђач даје уз 

понуду и којом се доказује: сертификат, ауторизационо писмо, овлашћеност, правно 

наследништво, порекло, исправност, карактеристике, састав или неко друго својство, 

дозвољена је употреба и енглеског као и других страних језика, у складу са начелом 

једнакости понуђача. У случају  да се укаже потреба за превођењем, трошкове превода 

сноси понуђач. 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији,  затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
(Прилепити образац дат у конкурсној документацији) 
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: Здравствени центар Ужице, ул. Милоша Обреновића бр. 

17, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Технички материјал, ЈН бр. 
77/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца  до 26.01.2018. год. до 11 часова и 30 минута. Отварање понуда ће 

се вршити 26.01.2018.год. у 12 часова у просторијама Опште болнице Ужице. 
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 27.12.2017. 
године. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се  
понуда  налази,  обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању 

поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом 

паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за 

коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати. 
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Понуда мора да садржи: 
 

- Доказ о испуњености услова из члана 75. ЗЈН  
- Образац понуде 
- Модел уговора 
- Образац структуре ценe  са упутством како да се попуни 
- Образац трошкова припреме понуде (уколико их понуђач исказује) 
- Образац изјаве о независној понуди 
- Образац изјаве о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75.ст. 2. 

Закона 
 
Јавна набавка је обликована у 22 (двадесетдве) партије. 

-  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

-  Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 
најмање једну целокупну партију. 

-  У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

-  Докази из чл. 75  Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, 
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 

једном примерку за све партије. 

3. Понуда са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 

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

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар 

Ужице, Милоша Обреновића бр. 17,  са назнаком: 
„Измена  понуде за јавну набавку добара – Технички материјал, ЈН бр. 77/17- 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Допуна понуде за  јавну  набавку добара – Технички материјал, ЈН бр. 77/17- 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за  јавну набавку добара – Технички материјал, ЈН бр. 77/17- 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде  за јавну набавку добара – Технички материјал,  
ЈН бр. 77/17 - НЕ ОТВАРАТИ”   
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На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање 

понуде који је дат у конкурсној документацији. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 

више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Прилог бр. 5), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 
6. Понуда са подизвођачем 
 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу 

понуде (Прилог бр.5) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који  
подноси понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач ће  бити  наведен  и у уговору о 
јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у Прилогу бр.3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
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. 
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7. Заједничка понуда 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:   
 Податке о члану члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у Прилогу бр. 3 конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 
 
8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Плаћање ће се вршити у року до 60 дана од дана фактурисања.   
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун добављача, по преносу финансијских 

средстава од стране Републичког фонда за здравствено осигурање или 

закључивањем уговора о асигнацији између наручиоца, РФЗО и добављача. 
     Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
8.2. Захтев у погледу рока и места испоруке  

 
Рок испоруке: Понуђач је дужан да робу испоручује по организационим јединицама 

Здравственог центра Ужице на захтев наручиоца. Требовање ће се вршити од 

овлашћеног лица наручиоца, једном месечно, а по захтеву наручиоца и више пута 

месечно, при чему је понуђач обавезан да наручено испоручи у року од 3 дана по 

извршеном требовању. Наручилац  није у обавези да повуче целу уговорену количину 

добара. 
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Изабрани понуђач је дужан да приликом сваке испоруке у складу са добијеном 

наруџбеницом, испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у 

понуди. У случају да се приликом квалитативне контроле испоручених добара 

испостави да исти не одговарају подацима датим у понуди, понуђач је дужан да 

изврши замену у року од 5 дана од дана пријема рекламације. У супротном, 

наручилац има право да раскине уговор. 
Предметна добра ће се испоручивати до износа процењене вредности сваке партије. 

 
8.3. Место испоруке: Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин наручиоца, и 

то у организационим јединицама Здравственог центра Ужице: ОЈ Прибој, ОЈ 

Пријепоље, ОЈ Сјеница, ОЈ Нова Варош, ОЈ Бајина Башта, ОЈ Пожега, ОЈ Ариље, ОЈ 

Косјерић, ОЈ Чајетина, ОЈ Болница Ужице и Дом здравља Ужице 
 
8.4. Захтеви у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може 

мењати понуду. 
 
9. 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 које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У току реалзације уговора цене се не могу мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
 
10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење 

уговора о јавној набавци 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

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

животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
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11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: tendimc@zcue.rs ili tendidm@zcue.rs или факсом на 
број  031/561-861) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на  
Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 77/17 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке врши се 
искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
 

13. Додатна 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. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођач 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. 
Ако  се понуђач  не сагласи  са  исправком  рачунских грешака,  наручилац  ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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    14.Негативне референце: 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда. 
 Доказ може бити: 
 1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 
 2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
 3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
 4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
 5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
 6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
 7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
              8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 
  Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ: правоснажну судску 

одлуку или одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео 

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

средине, као и да нема забрану  обављања делатности, која је на снази у време 

подношења понуде. (Образац изјаве - Прилог бр.9). 
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16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело 

или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

Закона, односно пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
tendimc@zcue.rs; tendidm@zcue.rs, факсом на број 031/561-861 или препорученом 
пошиљком  са повратницом. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  Наручилац 

објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана 

од дана пријема захтева за заштиту права. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац 

захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке 

и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  
Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за 

заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 10 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 захтева из става 3. и 4., а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

mailto:tendidm@zcue.rs
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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 чл. 150. Закона. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.,00 динара, на број 

жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈН 77/17, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 

односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 

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

18. Разлози за одбијање понуде 
 

Понуда ће бити одбијена ако: 
- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 
- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН 

односно ако: 
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 
 
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. 

Закона. 
 
19. Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави поступка 

 
Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 

25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења. 
 
20. Увид у документацију 
 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 

набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. 



                 ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ 
М.              М. Обреновића бр. 17,  31000 Ужице 
 (031)     (031) 565-680,  факс: (031) 561-861 
       www.zcue.rs; e-mail tendidm@zcue.rs 

 

Конкурсна документација за јавну набавку добара -  технички материјал  
у отвореном поступку, ЈН бр. 77/17 

Страна 88 од 88 
  

 

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 

пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14. Закона. 
 
21. Рок у којем ће уговор бити закључен 
 
Уговор о јавној  набавци  ће  бити достављен  на потпис  понуђачу којем  је 
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона. 
 
 


