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 Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
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( “Службени гласник РС”, број 86/15) 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Наручилац Дом здравља „Панчево“, улица Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево, интернет 
страница: www.dzpancevo.org, спроводи јавну набавку мале вредности ЈНМВ 12/19.  
Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 12/19 је набавка добара. 
Лице за контакт је Милица Јовановић, дипломирани правник, телефон 013/331-245, радним 
данима од 07-15 сати. 
 

Предмет јавне набавке ЈНМВ 12/19 је набавка добара – Набавка резервних делова и 
материјала за текуће одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља 
Панчево. 
Назив и ознака из Општег речника набавки:  
Електронски, електромеханички и електротехнички материјал, 31700000 
Водоинсталатерски материјал, 44115210 
Грађевински материјали, 44110000 
Опрема за грејање, 39715200 
Разни грађевински материјали, 44190000 
Грађевинска столарија, 44220000 
Алати, браве, кључеви, шарке, спојни елементи, ланци и опруге, 44500000  
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 

2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара дати су у 
табели у оквиру обрасца понуде са структуром цене. 
Други захтеви од којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде са 
структуром цене (као прецизан захтев или као смерница понуђачу како да попуни поједине 
рубрике). 

Место испоруке: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, Панчево.  
 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА  
 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове из члана 
75. Закона о јавним набавкама који су наведени у делу 3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
ЗЈН, ове конкурсне документације. 
 
 

3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку јавне набавке: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

http://www.dzpancevo.org/
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3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 
 

 
4. Да поштује 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. 
 

     3.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

А) За правна лица као понуђаче 

 

1. 
Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привредног суда, - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, - у неовереној фотокопији 

3. Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у неовереној фотокопији 

4. Приложити попуњену, потписану и оверену Изјаву којом потврђује да поштује 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 (ПРИЛОГ П/4). 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1 – 3, понуђач доставља правилно потписану и печатом 
оверену изјаву дату као прилог П/2 ове конкурсне документације, док за услов из тачке 
4 доставља доказ наведен под тачком 4. Упутства за доказивање испуњености услова. 

 

- Наручилац, у складу са ЗЈН-ом, може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова наведених у тачкама 
1 – 3, а чију је испуњеност понуђач доказао достављање изјаве односно прилога П/2. 
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  

- Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

                        Б) За предузетнике као понуђаче 

 

1. 
Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привредног суда, - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, - у неовереној фотокопији 
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3. Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у неовереној фотокопији 

4. Приложити попуњену, потписану и оверену Изјаву којом потврђује да поштује 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 (ПРИЛОГ П/4). 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1 – 3, понуђач доставља правилно потписану и печатом 
оверену изјаву дату као прилог П/2 ове конкурсне документације, док за услов из тачке 
4 доставља доказ наведен под тачком 4. Упутства за доказивање испуњености услова. 

  

- Наручилац, у складу са ЗЈН-ом, може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова наведених у тачкама 
1 – 3, а чију је испуњеност понуђач доказао достављање изјаве односно прилога П/2. 
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  

- Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

В) За физичка лица као понуђаче 

 

1. 
Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре, - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у неовереној фотокопији 

3. Приложити попуњену, потписану и оверену Изјаву којом потврђује да поштује 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 (ПРИЛОГ П/4). 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1 – 3, понуђач доставља правилно потписану и печатом 
оверену изјаву дату као прилог П/2 ове конкурсне документације, док за услов из тачке 
4 доставља доказ наведен под тачком 3. Упутства за доказивање испуњености услова. 

- Наручилац, у складу са ЗЈН-ом, може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова наведених у тачкама 
2 – 3, а чију је испуњеност понуђач доказао достављање изјаве односно прилога П/2. 
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  

- Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију тражених доказа, односно не достави на увид оригинал или оверену 
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

3.2.1.   ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуђач је дужан да за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености 
обавезних услова из дела 3.2. Конкурсне документације у складу са упутством из тачке 6.2.2. 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Конкурсне документације. 
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            3.2.2.     ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач који на основу споразума групе понуђача подноси понуду је дужан да за сваког 
понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услова у складу са 
упутством из тачке 6.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Конкурсне документације.  

 
           3.2.3.  ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ 
ОРГАНА 

 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа већ само наводи који су то докази и на којим се интернет 
страницама налазе. 
 
 

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 
Уколико два или више Понуђача понуде исту цену,предност ће имати понуда Понуђача који 
је понудио дужи рок плаћања. 
 
 

5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 
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5.1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене 
 

На основу Позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности – Набавка резервних делова 
и материјала за текуће одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља 
Панчево, редни број ЈНМВ 12/19, дајемо понуду: 

  
            1.  Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.  Адреса седишта:___________________________________ 

            3.  Матични број:______________________________________ 

            4.  ПИБ:_____________________________________________ 

            5.  Име и бр.телефона особе за контакт: __________________ 

            ____________________________________________________ 

            6.  Број понуде:_______________________________________ 

            7.  Датум понуде:_________________________ 

            8.  Понуда важи (не краће од 30 дана) ________ дана од дана 

                 отварања понуда. 
 
Понуду подносимо (заокружити): 
 
а) самостално б) заједничка понуда               в) понуда са подизвођачем 
 
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, попунити следеће 
податке за сваког понуђача из групе понуђача односно подизвођача. 
 

            1.   Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.   Адреса седишта:___________________________________ 

            3.   Матични број:______________________________________ 

            4.   ПИБ:_____________________________________________ 
            5.   Име особе за контакт:_______________________________ 

 
 

            1.   Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.   Адреса седишта:___________________________________ 

            3.   Матични број:______________________________________ 

            4.   ПИБ:_____________________________________________ 
            5.   Име особе за контакт:_______________________________ 
 

                      Цену дајемо како следи у ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ.  

Редни 

број 
Назив производа 

Једини
ца 

мере 

Кол
ичи
на 

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1.   .Цев                         фи 50/250                                                                        ком 5    

2.                   50/500                                                                       ком 3    

3.                   50/100                                                                         ком 3    

4.                   50/200                                                                         ком 2    

5.                   75/250                                                                         ком 3    

6.                   75/500                                                                         ком 3    

7.                 75/1000                                                                       ком 3    

8.                 75/2000                                                                       ком 2    

9.       “                            110/250                                                                         ком 2    

10.   “                               110/500                                                                       ком 2    
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 
11.  .   “                          110/1000                                                                     ком 2    

12.               110/2000                                                                     ком 2    

13.  .   “         125/250                                                                       ком 2    

14.   “           125/500                                                                       ком 2    

15.  .   “                          125/1000                                                                     ком 2    

16.  .   “                          125/2000                                                                     ком 2    

17.  Лук фи                         50/45                                                                             ком 3    

18.                                      50/90                                                                          ком 3    

19.                   75/45                                                                          ком 3    

20.   “                 75/90                                                                          ком 3    

21.                 .    “              110/45                                                                        ком 3    

22.   “              110/90                                                                        ком 2    

23.   “              125/45                                                                        ком 2    

24.   “              125/90                                                                        ком 2    

25.  Т-рачва                  фи 50/50                                                                   ком 2    

26.  
Дупла коса рачва  фи 

                                50/50/50                                              

ком 

2 
 

  

27.  Коса рачва           фи 50/50                                                              ком 2    

28.   “                 75/75                                                             ком 2    

29.  .         “                          75/50                                                             ком 2    

30.   Т-рачва                 фи 75/75                                                                 ком 2    

31.   “              75/50                                                                   ком 2    

32.  
Дупла коса рачва  

                                фи 75/75                                                    

ком 

2 
 

  

33.  Коса рачва           фи 110/110                                                            ком 2    

34.   “                                110/75                                                             ком 2    

35.  Т -рачва                фи 110/75                                                                  ком 2    

36.   “              110/50                                                                 ком 2    

37.  
Дупла коса рачва  

                              фи 110/110                                                 

ком 

2 
 

  

38.  .  Коса рачва        фи 125/125                                                            ком 2    

39.               “                     125/110                                                            ком 2    

40.               “                     125/75                                                             ком 2    

41.  Т-рачва                фи 125/125                                                                  ком 2    

42.          “                          125/110                                                                 ком 2    

43.  .         “                        125/75                                                                  ком 2    

44.  
Дупла коса рачва  

                                фи 125/125                                                  

ком 

2 
 

  

45.  Клизни муф              фи 50                                                                    ком 2    

46.                    “                    75                                                                   ком 2    

47.   “                 110                                                                 ком 2    

48.   “                 125                                                                 ком 2    

49.  Редукција              фи 125/110                                                               ком 2    

50.   “              125/75                                                                ком 2    

51.   “              110/75                                                                ком 2    

52.   “               110/50                                                               ком 2    

53.   “                75/50                                                                ком 2,    

54.  Гума за ливенарију фи 125                                                      ком 2    

55.                      “                  110                                                      ком 2    
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 

56.  Подни сливник хоризонтални             
фи 50                                       

ком 
2 

 
  

57.                    “                       75                                       ком 2    

58.   “             вертикални фи 75                                       ком 2    

59.   “                 “                     50                                       ком 2    

60.  . Гума за ливенарију  фи 75                                                        ком 2    

61.               “                           50                                                      ком 2    

62.  Перфомирана трака                                                               метар 10    

63.  Гумени прелаз за ливенарију                 
фи 50                                       

ком 
2 

 
  

64.             “                              75                                         ком 2    

65.              “                           110                                      ком 2,    

66.              “                           125                                      ком 2    

67.  Гумица                        фи 50                                                                               ком 15    

68.       “                                    75                                                                              ком 15    

69.       “                                  110                                                                           ком 5    

70.       “                                  125                                                                          ком 5    

71.  Неповратна клапна         75                                                               ком 5    

72.             “                            110                                                                ком 5    

73.             “                            160                                                                ком 5    

74.  Поцинковано колено     1/2”                                                           ком 1    

75.             “                           3/8”                                                           ком 1    

76.             “                              1”                                                             ком 1    

77.             “                           5/4”                                                          ком 1    

78.             “                           6/4”                                                          ком 1    

79.             “                              2”                                                            ком 1    

80.             “                              3”                                                           ком 1    

81.  Поцинковани Т-комад   1/2”                                                         ком 1    

82.                 “                       3/4”                                                         ком 1    

83.                  “                         1”                                                           ком 1    

84.                  “                        5/4”                                                        ком 1    

85.  Поцинковани Т-комад   6/4”                                                ком 1    

86.               “                            2”                                                     ком 1    

87.              “                             3”                                                     ком 1    

88.  .  Дупли нипл                  1/2”                                                                   ком 1    

89.               “                         3/4”                                                                  ком 1    

90.               “                            1”                                                                     ком 1    

91.     .          “                         5/4”                                                                 ком 1    

92.               “                         6/4”                                                                  ком 1    

93.               “                            2”                                                                    ком 1    

94.                “                           3”                                                                    ком 1    

95.  Муф                                1/2”                                                                               ком 1    

96.  .    “                                  3/4”                                                                               ком 1    

97.      “                                     1”                                                                                  ком 1    

98.      “                                  5/4”                                                                               ком 1    

99.       “                                  6/4”                                                                               ком 1    

100.      “                                     2”                                                                                 ком 1    

101.      “                                     3”                                                                                 ком 1    

102.  Пропусни вентил са точкићем                        
1/2”                                   

ком 1 
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 
103.      “                                  3/4”                                   ком 1    

104.        “                                  1”                                     ком 1    

105.   “              “                     5/4”                                  ком 1    

106.   “              “                      6/4”                                   ком 1    

107.   “               “                       2”                                     ком 1    

108.   “            “               “          3”                                     ком 1    

109.  
Вентил са испустом од 

                                        1/2”                                  

ком 1 
 

  

110.              “                          3/4”                                   ком 1    

111.              “                             1”                                      ком 1    

112.              “                          5/4”                                  ком 1    

113.              “                          6/4”                                  ком 1    

114.               “                            2”                                     ком 1    

115.               “                            3”                                     ком 1    

116.  Поцинковано колено (муш.-
женско) од                     1/2”                                    

ком 1 
 

  

117.                “                        3/4”         ком 1    

118.  Надградња вентила-точкић од                                   
1/2”                        

ком 1 
 

  

119.              “                          3/4”                        ком 1    

120.              “                            1”                           ком 1    

121.              “                          5/4”                        ком 1    

122.              “                          6/4”                        ком 1    

123.              “                             2”                           ком 1    

124.              “                             3”                            ком 1    

125.  Надградња вентила -капа и 
розетна од 1/2”          “                            

ком 1 
 

  

126.                  “                        3/4”           ком 1    

127.  
Поцинкована редукција 

                                   1/2”/3/4”                            

ком 1 
 

  

128.   “              1”/3/4”                                ком 1    

129.  “                1”/1/2”                               ком 1    

130.   “            6/4”/5/4”                            ком 1    

131.   “               5/4”/1”                              ком 1    

132.   “               6/4”/1”                              ком 1    

133.                    “                3”/6/4”                             ком 1    

134.                    “                2”/6/4”                              ком 1    

135.                   “                 2”/5/4”                             ком 1    

136.                    “                   3”/2”                                ком 1    

137.  Поцинкована клизна спојка 1/2”                                 ком 1    

138.   “                   3/4”                                  ком 1    

139.                       “                    1”                                     ком 2    

140.                      “                  5/4”                                  ком 2    

141.                      “                  6/4”                                  ком 1    

142.                      “                     2”                                     ком 2    

143.                      “                     3”                                     ком 2    

144.  
Поцинковани холендер од   

                                          1/2”                                      

ком 

1 
 

  

145.                      “                    3/4”                                      ком 1    

146.                       “                    1”                                        ком 1    
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ЈНМВ Бр. 12/19 

 
147.   “                   5/4”                                      ком 1    

148.                     “                     6/4”                                       ком 1    

149.                     “                      2”                                         ком 1    

150.                     “                      3”                                         ком 1    

151.  
Полуспојка -” Талијанка” од 

                                          1/2”                                                           

ком 1 
 

  

152.   “                   3/4”                                   ком 1    

153.   “                      1”                                     ком 1    

154.   “                   5/4”                                  ком 1    

155.   “                   6/4”                                  ком 1    

156.  Поцинкована цев од        1/2”                                                 метар 10    

157.   “                   3/4”                                                 метар 10    

158.   “                     1”                                                    метар 3    

159.   “                   5/4”                                                 метар 2    

160.   “                   6/4”                                                 метар 2    

161.   “                      2”                                                   метар 2    

162.   “                      3”                                                   метар 2    

163.  Кудеља фина                                                                     кг 1    

164.  Тефлон трака                                                                    ком 5    

165.  Фирнајз                                                                              кг 1    

166.  Заобилазни лук од           1/2”                                                    ком 1    

167.   “                   3/4”                                                       ком 1    

168.  Поцинковани чеп од       1/2”                                                   ком 1    

169.   “                   3/4”                                                   ком 1    

170.   “                      1”                                                      ком 1    

171.   “                   5/4”                                                   ком 1    

172.   “                   6/4”                                                   ком 1    

173.   “                      2”                                                      ком 1    

174.  ППР колено                фи 20                                                                ком 1    

175.   “                     25                                                                 ком 4    

176.   “                     32                                                                 ком 2    

177.   “                     40                                                                 ком 2    

178.   “                     50                                                                 ком 2    

179.   “                     63                                                                  ком 2    

180.  ППР “Т” комад           фи 20                                                            ком 3    

181.   “                     25                                                            ком 3    

182.   “                     32                                                            ком 3    

183.   “                     40                                                            ком 3    

184.   “                     50                                                            ком 3    

185.   “                    63                                                             ком 3    

186.  Завршно колено са ушицама                     
фи 20                                       

ком 
4 

 
  

187.  ППР заобилазни лук    фи 20                                                    ком 4    

188.   “                      25                                                    ком 4    

189.  
ППР пропусни вентил 

                                       фи 20                                      

ком 

 
 

  

190.   “                      25                                        ком 1    

191.   “                      32                                        ком 1    

192.   “                      40                                        ком 1    

193.   “                      50                                        ком 1    
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194.   “                      63                                        ком 1    

195.  ППР  муф                      фи 20                                                              ком 4    

196.   “                     25                                                              ком 4    

197.   “                     32                                                              ком 4    

198.   “                     40                                                              ком 3    

199.   “                     50                                                              ком 3    

200.   “                     63                                                              ком 3    

201.  СН муф                        фи 20                                                                ком 4    

202.   “                     25                                                               ком 4    

203.   “                      32                                                               ком 3    

204.   “                     40                                                               ком 3    

205.   “                     50                                                               ком 3,    

206.   “                      63                                                               ком 3    

207.  УН  муф                      фи 20                                                               ком 3    

208.   “                      25                                                               ком 3    

209.   “                      32                                                               ком 3    

210.   “                      40                                                                ком 3    

211.   “                      50                                                                ком 3    

212.   “                      63                                                                ком 3    

213.  ППР  цев                       фи 20                                                              метар 10    

214.   “                      25                                                               метар 10    

215.   “                      32                                                               метар 5    

216.  .                    “                      40                                                               метар 5    

217.   “                      50                                                               метар 5    

218.  Надградња вентила са капом                                                       
фи 20                            

ком 
1 

 
  

219.   “                      25                              ком 1    

220.   “                      32                              ком 1    

221.  Надградња вентила са точкићем                    
фи 20                         

ком 
1 

 
  

222.                     “                     25                        ком 1    

223.                     “                     32                        ком 1    

224.                     “                     40                        ком 1    

225.                         50                        ком 1    

226.  Носач цеви                 фи 20                                                            ком 10    

227.  Гибљиви сифон за лавабо                                                         ком 10    

228.   “    за једноделну судоперу                       ком 3    

229.                “        са преливом                            ком 3    

230.     “         за дводелну судоперу                        ком 3    

231.                “           за туш каду                                           ком 1    

232.         “           за лежећу каду                                      ком 1    

233.  Метални сифон за лавабо                                                ком 4    

234.           “        за писоар                                                ком 2    

235.  ТХ једноручна батерија-зидна за 
судоперу                    

ком 
4 

 
  

236.           “             за лавабо                        ком 6    

237.           “             за каду                            ком 1    

238.  Славина за хладну воду,са 
изливом на доле-зидна        

ком 
5 
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ЈНМВ Бр. 12/19 

 

239.  Дворишна славина од 1/2”,са 
холендером-зидна           

ком 
4 

 
  

240.   “                  3/4”,              ком 1    

241.  Славина усадна за лавабо-за 
хладну воду                             

ком 
1 

 
  

242.  ТХ батерија усадна за 
прот.бојлер                                           

ком 
1 

 
  

243.   “      зидна за прот.бојлер                                            ком 1    

244.  Водокотлић ПВЦ- Кордал                                                         ком 3    

245.           “        метални                                                                    ком 3    

246.  Испирна цев за водокотлић                                                       ком 3    

247.  Испирни лук                                                                               ком 1    

248.  Подна гума за вц шољу                                                             ком 1    

249.  Завртањ за вц шољу                                                                  пар 2    

250.  ВЦ     даска                                                                                    ком 4    

251.   “      дечија                                                                         ком 1    

252.  
Гумени прелаз за вц шољу 

                                  фи 110                                            

ком 

4 
 

  

253.  Славина за веш машину                                                            ком 1    

254.  ВЦ шоља Балтик                                                                         ком 1    

255.           “      Сиплон                                                                       ком 1    

256.  Вирбла            1/2”-комплет                                                                  ком 1    

257.   “    3/8”    “                                                                           ком 1    

258.  ЕК вентил      1/2”/1/2”                                                                     ком 1    

259.                 “       1/2”/3/8”                                                                    ком 1    

260.  Звоно за водокотлић Крушик                                                    ком 2    

261.        “            обичан                                                       ком 2    

262.  Лавабо од                580 мм                                                                        ком 1    

263.   “             420 мм                                                                        ком 1    

264.   “              380 мм                                                                        ком 1    

265.   “            Пиколо                                                                        ком 1    

266.  Сифонска гума   фи 50/5/4”                                                         ком 4    

267.   “               “                50/1”                                                             ком 3    

268.   “       за вц шољу-стари тип                                 ком 3    

269.   “                           -нови тип                                  ком 3    

270.  Вертикални пловак за 
водокотлић                                            

ком 
2, 

 
  

271.  Полуга за водокотлић                                                                 ком 2    

272.  Потезаљка полуге за водок.                                                       ком 10    

273.  Туш црево                                                                                    ком 1    

274.  Ручица туша црева                                                                      ком 1    

275.  Завртањ за лавабо                                                                       пар 2    

276.  
Бринокс везе 

       1/2”/1/2”-дужине 40 цм                                       

ком 

2, 
 

  

277.   “     1/2”/1/2”       “      50 цм                                         ком 2    

278.   “      3/8”/3/8”       “      40цм                                          ком 2    

279.   “       3/8”/3/8”       “      50цм                                          ком 2    

280.  Завртањ за велики бојлер                                                            пар 1    

281.  Гумица за вирбле          1/2”                                                                  ком 18    

282.   “                   3/4”                                                                    ком 10    
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283.  Вирбле            1/2”-комплет                                                                       ком 1    

284.           “               3/8”       “                                                                            ком 1    

285.  Сифон за вц шољу Балтик                                                              ком 1    

286.    Продужетак од            1 цм                                                                     ком 1    

287.   “               1,5 цм                                                                     ком 1    

288.   “                  2 цм                                                                        ком 1    

289.  
Капе и розетне за вентил  

                                        1/2”                                                        

ком 

2 
 

  

290.  Држач пешкира-једнокраки                                                            ком 2    

291.                     “        -двокраки                                                              ком 2    

292.  Напојно црево за веш машину                                                  ком 1    

293.  Одводно црево за веш машину                                         ком 1    

294.  Држач сапуна                                                                      ком 2    

295.  Дозатор за течност                                                              ком 2    

296.  Ексцентар за ТХ батерију                                                  ком 4    

297.  ВЦ шоља дечија Сиплон                                                    ком 1    

298.  Изливна цев СЛ 200   фи18                                                  ком 3    

299.   “                     ПЛ 200 фи 18                                                 ком 3    

300.   “                     СЛ 300                                                            ком 3    

301.   “                       С-200 фи 12                                                   ком 1    

302.   “                       С-300 фи 12                                                   ком 1    

303.  Ливена цев              200                                                                    ком 1    

304.              “                    300                                                                    ком 1    

305.  Репарациона спојка од    1”                                                    ком 2    

306.   “              “                         2”                                                    ком 2    

307.   “              “                         3”                                                    ком 2    

308.   “              “                      6/4”                                                 ком 2    

309.   “              “                      5/4”                                                 ком 2    

310.   “              “                      3/4”                                                 ком 2    

311.   “              “                      1/2”                                                 ком 2    

312.  Бојлер проточни од 5 лит.                                                     ком 1    

313.   “          “                    10 лит.                                                  ком 3    

314.   “          “                    50 лит.                                                  ком 1    

315.   “          “             80 лит.                                                  ком 1    

316.  Туш када 80х80                                                                     
“                        

ком 
1 

 
  

317.  Стопер за стари тип вц шоље                                                ком 1    

318.   “         нови                                                                     ком 1    

319.  Регулатор притиска са 
манометром                   6/4“                            

ком 
3 

 
  

320.      “                                    2“                                ком 2    

321.  Мешни вентил                 1“                                                                  ком 4    

322.  Неповратни вентил        ½“                                                         ком 5    

323.               “                           ¾“                                                        ком 5    

324.                “                           1“                                                        ком 5    

325.                “                        5/4“                                                      ком 5    

326.                “                        6/4“                                                      ком 5    

327.  .              “                         2“                                                        ком 5    

328.                     “                     3“                                                          ком 3    

329.  Сијалично грло  ком 4    
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                          Е-14,порцелан                                           

330.        Е-27      “                                                       ком 4    

331.  Склопка                         ЦН16                                                               ком 1    

332.  Изолир трака                                                                 ком 4    

333.  Грејач за рерну од     1300 W                                        ком 1    

334.  Кабл                        ППР 3х2,5                                                             метар 20    

335.                       3х1,5                                                             метар 10    

336.              ППЛ 3х2,5                                                        метар 10    

337.                        3х1,5                                                         метар 10    

338.               ПГП 3х2,5                                                        метар 5    

339.              ППY 3х1,5                                                        метар 5    

340.  Каналица         ПВЦ 25х25 мм                                             метар 30    

341.                 25х30 мм метар 30    

342.                 16x16 мм                                             метар 30    

343.  Елемент                             ЕЗ                                                                   ком 1    

344.  Елемент                             ТЗ                                                                    ком 1    

345.  Клеме редне   ПВЦ                                                                        ком 4    

346.     порцелан                                                                  ком 4    

347.    Кутија             ПВЦ 100х100                                                                     ком 3    

348.                  фи 60                                                                         ком 3    

349.                  фи78                                                                         ком 3    

350.    Поклопац кутије 100х100 са 
жабицом                                         

ком 
3 

 
  

351.                       фи 60                                                                ком 3    

352.                       фи78                                                            ком 3    

353.  Продужни кабл      3//1 од 5 м                                                              ком 4    

354.               5//1      “                    ком 5    

355.  Обујмица од             11-18 мм                                                                    ком 10    

356.  Патрон од                           6 А                                                                                  ком 10    

357.                         10 А                                                                               ком 10    

358.                         16 А                                                                               ком 10    

359.                         20 А                                                                               ком 10    

360.                         25 А                                                                               ком 5    

361.                         35 А                                                                               ком 5    

362.                         63 А                                                                               ком 5    

363.  .  Ножасти осигурач       160 А                                                                ком 1    

364.    “           “                        200 А                                                                ком 1    

365.    “           “                        300 А                                                                ком 1    

366.  Прекидач       обични узидни                                                                ком 4    

367.   -------    наизменични  узидни     ком 4    

368.  међугајтански                                                                 ком 2    

369.                      наизменични - ОГ ком 2    

370.  Прекидач гребенасти      О-3                                               ком 1    

371.  ОГ,назидни                                                                      ком 5    

372.  Утикач шуко узидни                                                                         ком 4    

373.  ОГ,назидни                                                                          ком 4    

374.  Цинол паста                                                                                      ком 1    

375.  Тинол жица                                                                                       кг 1    

376.  Грејач плоче од            600 W                                                                 ком 1    

377.                  1000  W                                                               ком 1    
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 
378.                  1500   W                                                                    ком 1    

379.                  2000   W                                                                   ком 1    

380.  Тефлон трака                                                                                        ком 3    

381.  .  Сијалица од    40  W   /Е27                                                                  ком 20    

382.         60    “                                                                               ком 200    

383.         75    “                                                                               ком 200    

384.       100   “                                                                              ком 300    

385.       150   “                                                                              ком 20    

386.       200    “                                                                            ком 10    

387.  Лед сијалица  ЕCО А60, 9W/ Е27                                                   ком 70    

388.            11 W/Е27                                                 ком 70    

389.              ЕCО А65, 13 W /Е27                                                 ком 70    

390.  ,         15 W /Е27                                                  ком 70    

391.               ЕCО А80, 20 W/Е27                                                ком 50    

392.  Цев гермицидна од         18 W  ком 5    

393.                        30 W                  ком 5    

394.                        36 W ком 5    

395.  Грејач за ТА пећ            800 W                                                                 ком 1    

396.   “              1500  W                                                                    ком 1    

397.                   2000  W                                                                   ком 1    

398.  Батерија                    1,5 V, Р-6                                           ком 20    

399.                   ЦР 2032                                                      ком 10    

400.                      1,5V, РО3П ААА                              ком 10    

401.                      1,5V, Р6  АА                              ком 10    

402.                       9 V  6 Ф 22 ком 2    

403.  
Батеријски уложак ЦР2430 , 

                     1,5 V                                                                   

ком 

10 
 

  

404.  Грејач за бојлер од    2000 W                                                ком 1    

405.                   1500 W ком 1    

406.  .  Термостат за бојлер                                                              ком 2    

407.  Склопка К 40-шпулна 380V                       ком 1    

408.   “               220  V                                              ком 1    

409.  
.  Прекидач гребенасти О-1 2Г 

                                         125 А                                                              

ком 

1 
 

  

410.   “                                      100 A                                      ком 1    

411.   “              “    63 А                                       ком 1    

412.   “              “    40A                                         ком 1    

413.   “             “     25A                                          ком 1    

414.   “Т” разделник                                                                        ком 2    

415.  
Кварцна лампа од 

                            36W,комплет                                     

ком 

1 
 

  

416.  .  Шуко прикључница узидна-
дупла                                                                  

ком 
3 

 
  

417.  .  Флуо арматура      2х18 W, 
дифузна,назидна-комплет       

ком 
10 

 
  

418.                2х36  W ком 10    

419.                3х36   W                    ком 10    

420.                3х18  W                    ком 10    

421.   2х58  W уградна                                     ком 3    

422.  Лед панел Т8 18 W, 1800 Лм, ком 10    
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 

                      6500 К  -комплет                                      

423.              Т8 9W, 900 Лм, 6500 К            ком 10    

424.  
Опал кугла са арматуром-
равна,комплет                           “                           
2 

ком 

2 
 

  

425.   “                     “         -коса          ком 2    

426.  Флуо цев                          8 W                                                                   ком 10    

427.                       18 W ком 200    

428.                        36 W                            ком 200    

429.                        58 W                          ком 200    

430.  Носач флуо цеви ком 20    

431.  Пригушнице за флуо цеви 18-
58W  

ком 
50 

 
  

432.  Кабл за ел. пеглу,кончани                                                    ком 1    

433.  Прекидач за ел. шпорет                                                      ком 1    

434.                  “             рерну                                                               ком 1    

435.  Силиконска жица од 1,5 мм2                                             метар 2    

436.   “             “                    2,5 мм2                                  метар 0,5    

437.  Термичка изолација од 1,5-10                                       метар 1    

438.  Плафоњера         фи 180 мм,са 
сенилом и жабицом    

ком 
3 

 
  

439.  Контакт завртањ од          6 А                                           ком 5    

440.   “                 “                     10 А                                        ком 5    

441.   “                 “                     16 А                                        ком 5    

442.   “                 “                     20 А                                        ком 5    

443.   “                 “                     35 А                                        ком 2    

444.   “                 “                    63 А                                        ком 2    

445.  Бужир трака       фи 20                                                  метар 5    

446.     “          “            фи 42                                                  метар 5    

447.  Сијалица             Е 14 , 25 W                                       ком 5    

448.   “                                     40 W                                              ком 4    

449.   “                 60 W                                               ком 4    

450.  Грејач за кварцну пећ ,600W                            ком 1    

451.  Грло Е 27,за плафоњере са 
металним држачем                               

ком 
4 

 
  

452.  Грло Е 27, висеће ком  5    

453.  Вентилатор за ТА пећ                                                                       ком 1    

454.  Термостат за ТА пећ                                                 ком 1    

455.  Термичка заштита за ТА пећ                                   ком 1    

456.  Термичка заштита за мале 
бојлере 

ком 
 

 
  

457.  УВ лампа назидна 1х30 W-
комплет                   

ком 
5 

 
  

458.  
Лампа покретна за 
докт.ординације-стубна           од 
100 вати,са штеловањем висине          

ком 

4 
 

  

459.  Бизон лепак-туба                                                       ком 2    

460.  Силикон лепак-туба                                                  ком 2    

461.  Типл         фи 10 са завртњем                                           ком 50    

462.      “                    8        “                                                         ком 50    

463.      “                    6        “                                                         ком 50    
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 
464.  Везице                          250 мм ком 100    

465.    Глет маса                                                                     кг 1    

466.   Лепак за кер.плочице-Сиприкол 
или одговарајући                              

кг 
5 

 
  

467.  Маса за фуговање                                                       кг 1    

468.  Плочице кер.подне                                                     м2 2    

469.      зидне                                                     м2 2    

470.  Подне ПВЦ облоге                                                     м2 4    

471.   Лепак Синтелон или 
одговарајући                                                       

кг 
1 

 
  

472.  Винфлекс  лепак или 
одговарајући                                                       

кг 
1 

 
  

473.   Ламинатни под                                                            м2 5    

474.  Лајсна за ламинат-метална 
подна                             

метар 
1 

 
  

475.   “               “        -обична                                           метар 2    

476.  Песак                                                                             м3 1    

477.  Шљунак                                                                        м3 0,50    

478.  .  Сејанац                                                                         м3 0,50    

479.  Цемент                                                                          кг 50    

480.  Креч хидрантни                                                            кг 5    

481.  Шупља опека            25х12х7                                                 ком 10    

482.  Пуна опека                 25х12х7                                                      ком 10    

483.  Цреп опека “Бибер”                                                      ком 10    

484.   “           “Медитеран”                                             ком 10    

485.   “           “Кикинда”                                                 ком 10    

486.  Гипсане плоче 200х120х10                                          м2 50    

487.  Гипсане плоче ватроотпорне 
ДФ15                                                   

м2 
50 

 
  

488.    Испуна за бандажирање                                              кг 25    

489.  .  Салонит плоче 100х120                                               ком 20    

490.   “            “             100х200                                                 ком 10    

491.  ОСБ плоче               18мм                                                           ком 10    

492.  Бетонски блок       25х25х20                                                ком 5    

493.   Силикон лепак- туба                                                      ком 1    

494.  Пур пена                                                                          ком 1    

495.  Облога за кер.плочице                                                   кг 1    

496.  Камена вуна                 100мм                                                         м2 10    

497.  Четка обична од 4 цм                                                     ком 1    

498.   “          “               8 цм                                                       ком 1    

499.  
.  Траке за 
степенице(бетон),гумене,ребрас
те                

м2 

1 
 

  

500.  Лак боја уљана за метал                                                 кг 1    

501.  Боја основна за метал                                                      кг 1    

502.  Лак боја уљана за дрво                                                    кг 1    

503.  Радијаторски лак                                                             кг 1,    

504.  Нитро боја за метал                                                         кг 1    

505.  Разређивач нитро                                                             кг 1    

506.  Уљни разређивач                                                             кг 1    

507.  Шпахла мања                                                                   ком 1    
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 
508.  Лепљива папирна трака                                                   ком 1    

509.  Ваљак мањи                                                                       ком 1    

510.  Фибер мањи                                                                       ком 1    

511.  Ваљак већи                                                                        ком 1    

512.  Фибер већи                                                                        ком 1    

513.  Полудисперзија                                                                кг 5    

514.  Тонер за полуд.                                                                 кг 1    

515.  Неостик лепак                                                                 кг 1    

516.  
Хидроизолациони премаз 
сикаластик 152 или 
одговарајући                         

кг 

20 
 

  

517.  Цересит ФТ 101 или 
одговарајући 

ком 
2 

 
  

518.  Боја за олуке  3 у 1 кг 1    

519.  Васердихт кг 1    

520.  Панел радијатор 600Х1800 ком 2    

521.  Панел радијатор 600х1600 ком 2    

522.  Панел радијатор 600х1000 ком 4    

523.  Панел радијатор 600х1200 ком 2    

524.  Панел радијатор 600х1400 ком 2    

525.  Радијатор ребра Л 600 ком 20    

526.  .Радијатор ребра Л 500 ком 20    

527.  .Носач радијатора АЛ ком 12    

528.  Остојник радијатора АЛ ком 12    

529.  Конзола радијатора  ком 20    

530.  Жабице ком 20    

531.  Чеп за радијатор Л/Д, ½, 5/4 ком 30    

532.  Венил коси 3/8 горњи ком 30    

533.  .Вентил  3/8 доњи ком 30    

534.  .Вентил прави  3/8 горњи ком 20    

535.  .Вентил прави  3/8 доњи ком 20    

536.  .Вентил прави ½ горњи ком 20    

537.  .Вентил прави ½ доњи ком 20    

538.  .Вентил коси  ½ горњи ком 20    

539.  .Вентил коси ½ доњи ком 20    

540.  
.Сигурносни вентил ¾ ,  

               8 bara 

ком 

4 
 

  

541.  Еksпанзиона посуда 35 лит. ком 4    

542.  Ручна озрака 1/4 ком 20    

543.  Ручна озрака  1/2 ком 20    

544.  Аутоматско озрачно лонче ½ ком 20    

545.  Цев -CU     фи 15 метар 20    

546.  Цев –CU     фи 18 метар 20    

547.  Цев –CU     фи 22 метар 20    

548.  Цев –CU     фи 28 метар 20    

549.  Цев –CU     фи 35 метар 20    

550.  Лук –CU     фи 15 једноделни ком 40    

551.  Лук –CU     фи 15 дводелни ком 40    

552.  Лук –CU  фи 18 једноделни ком 40    

553.  Лук -CU  фи 18 дводелни ком 40    
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Дом здравља Панчево 
ЈНМВ Бр. 12/19 

 
554.  .Лук –CU  фи 22 једноделни ком 40    

555.  Лук –CU   фи 22 дводелни ком 40    

556.  Лук –CU  фи 28 једноделни ком 40    

557.  Лук –CU  фи 28 дводелни ком 40    

558.  Лук –CU  фи 35 једноделни ком 40    

559.  .Лук –CU  фи 35 дводелни ком 40    

560.   Т комад –CU  фи 15 ком 20    

561.   Т комад –CU  фи 18 ком 20    

562.   Т комад –CU  фи 22 ком 20    

563.   Т комад- CU  фи 28 ком 20    

564.   Т комад –CU  фи 35 ком 20    

565.   Наставак –CU  фи 15 ком 20    

566.   Наставак –CU  фи 18 ком 20    

567.  Наставак –CU  фи 22 ком 20    

568.   Наставак- CU  фи 28 ком 20    

569.  Наставак –CU  фи 35 ком 20    

570.  Редукција- CU  фи 15/ 18 ком 20    

571.  Редукција –CU фи 18/22 ком 20    

572.  Редукција-CU  фи 22/28 ком 20    

573.  .Редукција-CU  фи 28/35 ком 20    

574.  Дупли нипл  ½ ком 20    

575.  Дупли нипл  ¾ ком 10    

576.  Вентил холендер кугла   ½ ком 40    

577.  Вентил холендер  ¾ ком 20    

578.  Пип славина  ½ ком 20    

579.  Вентил кугла ½ ком 20    

580.  Вентил кугла ¾ ком 10    

581.  Вентил кугла  1 col ком 10    

582.  МС прелаз  ½ на фи15 
унутрашњи навој 

ком 
20 

 
  

583.   МС прелаз  ½ на фи 18 
унутрашњи навој 

ком 
20 

 
  

584.   МС прелаз  ¾ на фи 22 
унутрашњи навој 

ком 
10 

 
  

585.   МС прелаз ¾ на фи 28 
унутрашњи навој 

ком 
20 

 
  

586.   МС прелаз 5/4 на фи 35 
унутрашњи навој  

ком 
20 

 
  

587.   Дихтунг 5/4 ком 50    

588.  Дихтунг 1/2 ком 50    

589.  Дихтунг 3/4 ком 30    

590.  Паста за заваривање -калај ком 5    

591.  .Електрода  Pb кг 5    

592.  Електрода калај ком 5    

593.  .Конац Тефлон ком 5    

594.  Тефлон трака ком 10    

595.  ПВЦ шелне    фи 15 ком 40    

596.  ПВЦ шелне    фи 22 ком 40    

597.  .ПВЦ шелнте  фи 28 ком 40    

598.  ПВЦ типл       фи 10   ком 100    
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ЈНМВ Бр. 12/19 

 
599.  ПВЦ типл        фи 12 ком 100    

600.  МС прелаз  ½ на фи15 спољни 
навој 

ком 
20 

 
  

601.   МС прелаз  ½ на фи 18 спољни 
навој 

ком 
20 

 
  

602.   МС прелаз  ¾ на фи 22 спољни 
навој 

ком 
10 

 
  

603.   МС прелаз ¾ на фи 28 спољни 
навој 

ком 
20 

 
  

604.   МС прелаз 5/4 на фи 35 спољни 
навој 

ком 
20 

 
  

605.  Вентил коси 3/8 горњи ком 20    

606.  Вентил коси 3/8 доњи ком 20    

607.  Вентил са холендером 3/8 ком 10    

608.  Дупли нипл  3/8 ком 20    

609.  Муф  3/8 ком 10    

610.  Ручна озрака  3/8 ком 10    

611.  МС  3/8 унутрашњи навој ком 50    

612.  МС  3/8 спољашњи навој ком 50    

613.  .CU- редукција  15/18 ком 50    

614.  .CU- наставак  15 ком 50    

615.  
Брава за дрвена врата 

        цилиндар                8 цм                               

ком 

1 
 

  

616.       ------ “   -----                6,5 цм                                 ком 1    

617.  
                           

   “                         обична 8 цм                                      

ком 

1 
 

  

618.                            обична  6,5 цм                                   ком 1    

619.  
за метална врата  

                   са језичком 3,5 цм                        

ком 

1 
 

  

620.                    са точкићем 2,5 цм                                       ком 1    

621.  са ваљком 2,5 цм                          ком 1    

622.  
сигурносна за    

                улазна врата-векен                           

ком 

1 
 

  

623.  за дрвени ормар 5х5 цм-
покретни цилиндар                           

ком 
1 

 
  

624.  
за метални ормар  

                    фи 22                                           

ком 

1 
 

  

625.   “                 фи  18                                           ком 1    

626.  .  Катанац средњи                                                                    ком 1    

627.   већи                                                                        ком 1    

628.  Цилиндар за браву                                                               ком 2    

629.      Кваке за врата                                                                      пар 2    

630.  Шилд за врата                                                                      ком 2    

631.    Клап шарке -равне                                                                  ком 4    

632.  --------                 коленасте                                                           ком 4    

633.  --------         за стаклена врата                                              ком 2    

634.  Аутомат за врата -средњи                                                      ком 1    

635.  Ручица за намештај “У” профил,               
9 цм                                  

ком 
10 

 
  

636.          16 цм                                ком 10    

637.           13 цм                               ком 10    
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638.          дугмић                                                 ком 10    

639.  Засун за намештај                                                                   ком 10    

640.  .  Оклагија за намештај                                                              ком 10    

641.  .  Носач оклагије                                                                         ком 10    

642.  Конзола 15х10 – 2х2 цм                                                          ком 10    

643.  20х25 – 4х4 цм                                                          ком 10    

644.  25х30 – 6х6 цм                                                         ком 10    

645.  Обртаљка за врата                                                                    ком 6    

646.  Закачаљка за врата – 35 цм                                                      ком 6    

647.  Ногице за намештај од 6 цм                                          ком 10    

648.                       8 цм                                           ком 10    

649.                      10 цм                                         ком 10    

650.     Точкић за столице                                                           ком 3    

651.  Магнет за намештај                                                        ком 5    

652.  Носач полица                                                                  ком 10    

653.  Кука за вешалицу са наставком                                     ком 2    

654.    Спојнице за намештај                                                    ком 10    

655.  Стопице за намештај                                                      ком 10    

656.    Засун рингла укопавајућа за 
врата                                

ком 
1 

 
  

657.  Ивер завртањ 7х50 мм                                                   ком 10    

658.       3х50 мм                                                   ком 10    

659.     3,5х50 мм                                                 ком 10    

660.        4х16 мм                                                     ком 10    

661.        4х30 мм                                                    ком 10    

662.        4х40 мм                                                    ком 10    

663.        5х40 мм                                                    ком 10    

664.    Завртањ за дрво-глава кључ 
10,дуж.                             6 цм                   

ком 
10 

 
  

665.                        8 цм                                      ком 10    

666.                      10 цм                                       ком 10    

667.  .  Шарка лула за врата                                                     ком 10    

668.      прозор                                                   ком 10    

669.  .  Клизач фиоке-40 цм                                                      ком 2    

670.         50 цм                                                     ком 2    

671.  Завртањ за еигипс плоче-3,5 цм                                   ком 10    

672.  Сандучић поштански-средњи                                      ком 1    

673.  Уником бравица за прозоре                                          ком 1    

674.  .  Цилиндар за алу. столарију                                                  ком 1    

675.  ПВЦ столарију                                         ком 1    

676.  Брава за алуминијску столарију                                   ком 1    

677.  ПВЦ столарију                                               ком 1    

678.  Улошци за ручну кламарицу од 
6-10 мм                     “                           

ком 
10 

 
  

679.  Мрежа за комарце метална                                           m 2 4    

680.  
Шарка за мимоходна врата од  

                                         18 цм                                                

ком 

1 
 

  

681.  Ручица за прозор-дупла(олива)                                      ком 2    

682.  .  Пиколо бравице за прозор                                              ком 2    

683.  Граничник за врата                                                         ком 2    
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684.  Имбус завртањ 6х50 мм                                                 ком 10    

685.  Завртањ,комбинација дрво-
метал                                                          

ком 
10 

 
  

686.            за дрво 6 мм                                                    ком 10    

687.                         8 мм                                                   ком 10    

688.                  “   10 мм                                                 ком 10    

689.  Лајсна за оквире-средња                                               метар 2    

690.   Ексер                           3,5                                                                       кг 1    

691.                    4                                                                          кг 1    

692.                    6                                                                          кг 1    

693.                    7                                                                        кг 1    

694.                    8                                                                          кг 1    

695.                  10                                                                       кг 1    

696.  Товатна маст                                                                  кг 0,5    

697.  Плоча за сечење                                                           ком 1    

698.  Матица                           М 6                                                                ком 10    

699.                       М 8                                                                 ком 10    

700.                      М 10                                                               ком 10    

701.  Подлошка                       фи 6                                                           ком 10    

702.                       фи 8                                                           ком 10    

703.                       фи 10                                                          ком 10    

704.  Завртањ                     М 6х50                                                           ком 10    

705.                 М 6х80                                                           ком 10    

706.                 М 6х100                                                         ком 10    

707.                 М 8х50                                                           ком 10    

708.                М 8х80                                                           ком 10    

709.                М 8х100                                                         ком 10    

710.                М 10х50                                                         ком 10    

711.                М 10х80                                                         ком 10    

712.                М 10х100                                                            ком 10    

713.  Типл ПВЦ                фи 6 , са 
завртњима                                 

ком 
100 

 
  

714.                 фи 8              ком 100    

715.                 фи 10                                        ком 100    

716.  Нож за стакло                                                   ком 1    

717.  Бургије за хилти-комплет                                 ком 1    

718.  Шапцигер-комплет                                            ком 1    

719.  Уложак за шапцигер-продужетак                    ком 1    

720.  Тестера убодна за Макиту                                 ком 1    

721.  
Кружна тестера фи 30, 

          видија,пречн.20-35цм                       

ком 

1 
 

  

722.  Чекић        ком 1    

723.  Имбус кључеви-комплет                                       ком 1    

724.  Лопата за снег-метална                                          ком 1    

725.  Трометар браварски                                                ком 1    

726.  Бонсек платне                                                          ком 1    

727.  Резна плоча-мала фи 115 
мм,дебљине 1 мм                         

ком 
1 

 
  

728.  Брусне плоче фи 115 мм                                         ком 1    
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729.  Точкић                    Д=20цм-
окретни(пуна гума)                     

ком 
1 

 
  

730.    Д=20 цм-фиксни                         ком 1    

731.  Мердевине “А”,алуминијске 5 
плус 1 степеник                        

ком 
1 

 
  

732.  Лепак за дрво-Момент или 
одговарајући             

кг 
0,5 

 
  

733.  -Неостик или одговарајући                             кг 0,5    

734.  Силикон-туба                                                           ком 2    

735.  Бизон лепак-туба                                                     ком 2    

736.  Даска јелова 1”                                                         м2 2    

737.  Бродски под 300х7,2х2 цм                                       м2 10    

738.  Штафна обрађена 7,5х4,5 цм                                   м 10    

739.  
Летва обрађена “Л” профил  

                                     2х2 цм                       

м 

10 
 

  

740.                   4х2 цм                       м 10    

741.  Первајз лајсна 4,5х210 цм                                        ком 10    

742.  Шперплоча од 6 мм-буква                                        м2 10    

743.          4 мм                      м2 10    

744.  Гит столарски                                                             кг 1    

745.  Брусни папир,гранула 40                                          м2 0,5    

746.  Врата собна са регастом од 12 
цм,ширине 90 цм                  

ком 
1 

 
  

747.    од  12 цм,ширине 80 цм                         ком 1    

748.  Канап-гуртна,за венецијанер фи 
3 мм                     

метар 
60 

 
  

749.  Стиродул од                 2 цм                                    м2 15    

750.                    5 цм                                    м2 15    

751.  Пур пена                                                  ком 2    

752.  ПВЦ фолија                                             м2 20    

753.  Заштитна фолија                                     м2 20    

754.  Сандолин махагони “7”                         кг 2    

755.  Нитро разређивач                                    кг 1    

756.  Уљни                                 кг 1    

757.  Четка                              4 цм                                                ком 5    

758.  Четка                               8 цм                                                 ком 2    

759.  Спреј                             ВД 40                                              ком 5    

760.  Фарба за дрво-лак                                    кг 2    

761.  Плоча ОСБ-иверица                                 м2 10    

762.  Гипс плоча                                                 м2 20    

763.  Стакло прозорско од      5 цм 
дебљине       “                        

м2 
3 

 
  

764.                        3 цм      м2 3    

765.                армирано                        м2 3    

766.  Витраж папир                                            м2 20    

767.  Стиропор дебљине           2 цм                                                  м2 4    

768.                         4 цм                               м2 4    

769.  Типл     фи 10 мм,са завртњем                     ком 50    

770.  8 мм           “                                ком 100    

771.  Гума за лепљење на 
степеницама ребрасто газишт 

м2 
10 
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772.  Иверица                             18мм                                                    м2 10    

Укупна понуђена цена за ставке од 1. до 772.   

 

НАПОМЕНА. Наведене количине су оквирне потребе Наручиоца на годишњем нивоу и 
Наручилац нема обавезу да у току реализације предметног уговора о јавној набавци купи све 
наведене количине и ставке. 

- Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно у складу са потребама и на основу 
захтева овлашћеног радника Наручиоца. 

 
9. Укупна понуђена цена за ставке од 1. до 772. износи ___________________ динара, 

без обрачунатог ПДВ-а. 
 

10. Укупна понуђена цена за ставке од 1. до 772. износи ___________________ динара, 
са обрачунатим ПДВ-ом. 

 
11. Понуђена цена садржи и све трошкове везане за реализацију предмета набавке и то: 

трошкове транспорта, путне трошкове и све остале пратеће трошкове везане за 
испоруку добара. 

 
12. Рок плаћања:   ________ (минимално 30, максимално 60) дана од дана фактурисања 

сваке појединачне испоруке.  
 

13. Рок испоруке: 3 (три) сата од часа захтева наручиоца.   

 
14. Место испоруке: ФЦО Дом здравља Панчево, Панчево, Милоша Обреновића  2. 

 
15. Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени  

недостаци у квалитету испоручене робе, Понуђач је дужан исте отклонити, односно 
испоручити робу адекватног квалитета и карактеристика, најкасније у року од 2 дана 
од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. 

 
16. Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу је 

_______________ (не може бити више од 50 %), а део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача је ____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(попунити у случају подношења понуде са подизвођачем). 

 
 

     Датум:_______________ Потпис овлашћеног лица 

     Место:_______________ (М.П.) _________________________ 
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5.2. ПРИЛОГ П/1 
 

 ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛ/ФАКС:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  

ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА:  

ПОСЛОВНА БАНКА: 

  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 

 

( Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај образац 
фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког подизвођача и 
доставити уз понуду.) 
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5.3. ПРИЛОГ П/2 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове 
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 12/19 – Набавка резервних делова 
и материјала за текуће одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља 
Панчево, наручиоца Дом здравља Панчево, из члана 75. став 1. тачке 1 - 4. Закона о јавним 
набавкама. 

 

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П) 
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5.4. ПРИЛОГ П/3 
 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности ЈНМВ 12/19 – Набавка резервних делова и материјала за 
текуће одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља Панчево, 
наручиоца Дом здравља Панчево, поднели независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 

 

 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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5.5. ПРИЛОГ П/4 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

Изјављујем при састављању своје понуде у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 
12/19 – Набавка резервних делова и материјала за текуће одржавање опреме, објеката, 
инсталација и апарата у Дому здравља Панчево, наручиоца Дом здравља Панчево, да смо 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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5.6. ПРИЛОГ П/5 
 
 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

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

 

 

 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
 

Напомена: Достављање Обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 
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5.7. ПРИЛОГ П/6 
 

 

 

И З Ј А В А 
О ДОСТАВЉАЊУ СОПСТВЕНЕ СОЛО МЕНИЦЕ  

 
 
 

Овом изјавом потврђујемо да ћемо приликом закључења Уговора о јавној набавци  – Набавка 
резервних делова и материјала за текуће одржавање опреме, објеката, инсталација и 
апарата у Дому здравља Панчево, који је предмет јавне набавке, доставити Наручиоцу као 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза једну 
бланко соло меницу са клаузулом “без протеста”, потписану и оверену, са меничним 
овлашћењем попуњеним на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а и именом 
овлашћеног потписника, као и копију депо картона овереног од стране матичне банке.  
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије.  

 
          
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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5.8. ПРИЛОГ П/7 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Закључен дана* _____________2019. године у Панчеву између: 

Дома здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, Панчево, кога заступа директор Др Стојан 

Вишекруна, као наручиоца с једне стране, порески идентификациони број 106481499, и  

________________________________, кога заступа _______________________________, као 

добављача с друге стране, порески идентификациони број ________________, матични број 

____________________, број рачуна _____________________, под следећим условима: 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 -да је наручилац, на основу Одлуке о покретању поступка и Позива за за подношење понуда за набавку 
Набавка резервних делова и материјала за текуће одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата 

у Дому здравља Панчево, за потребе Дома здравља Панчево, спровео поступак јавне набавке мале 

вредности под редним бројем ЈНМВ 12/19. 

 Да је добављач дана *_______________.2019. године доставио понуду број *_____________ 
која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 Да понуда добављача у свему одговара спецификацији из конкурсне документације, која се 

налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 

 Да је наручилац, на основу понуде добављача и одлуке о додели уговора бр. ЈНМВ 12/19 од* 

_________.2019. године изабрао добављача. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка резервних делова и материјала за текуће одржавање 

опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља Панчево, за потребе Дома здравља Панчево, 

одређен у спецификацији понуде добављача са јединичним ценама које су фиксне и непроменљиве 

током трајања овог Уговора и које су саставни део његове понуде, бр.*__________ од * 

__________.2019. године, а која чини саставни део овог уговора. 

Наручилац нема обавезу да у току реализације овог уговора, требује све ставке наведене у 

спецификацији понуде, нити тачно наведене количине. 

 

Члан 3. 

Укупна цена тј. вредност услуга из чл.2. уговора без ПДВ-а се утврђује у максималном износу од 

*(укупна вредност уговора одређена је финансијским планом и планом јавних набавки купца за ову 

јавну набавку)  динара. 

Укупна цена тј. вредност услуга из чл.2. уговора са ПДВ-ом се утврђује у максималном износу од 

*(укупна вредност уговора одређена је финансијским планом и планом јавних набавки купца за ову 

јавну набавку)  динара. 

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање испоручених добара који су предмет овог уговора у 

року од ______ дана (не мање од 30 и не више од 60 дана), од дана испостављања фактуре за сваку 

сукцесивну испоруку. 

Добављач ће наручиоцу фактурисати само ону робу коју, на основу захтева надлежног запосленог лица 

наручиоца, наручиоцу буде испоручио у току реализације уговора. 
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Члан 5. 

Добављач се обавезује да добра из чл. 2. уговора испоручује сукцесивно, а на основу захтева надлежног 

запосленог лица наручиоца, ФЦО Дома здравља Панчево у року од 3 (три) сата од часа захтева 

наручиоца. 

Рок испоруке се може продужити само у случају да наручилац изричито пристане на продужење рока 

испоруке, односно у случајевима више силе. 

Сматра се да је адекватно добро испоручено односно када надлежно лице наручиоца у месту испоруке 

то констатује, што се потврђује документом, који потписују присутна надлежна лица наручиоца и  

добављача. 

Документ из става 3. овог члана и достављена фактура представљају основ за плаћање уговорене цене. 

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да приликом закључивања овог уговора достави наручиоцу као средство 

обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза једну бланко соло меницу са клаузулом “без 

протеста”, потписану и оверену, са меничним овлашћењем попуњеним на износ од 10% вредности 

уговора без ПДВ-а и именом овлашћеног потписника, као и копију депо картона овереног од стране 

матичне банке.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србије.  

Меница ће бити враћена добављачу, на његов писани захтев, након испуњења уговорних обавеза. 

У случају да добављач не испуни своју обавезу у уговореном року, наручилац је овлашћен да 

једнострано раскине уговор уз задржавање дате финансијске  гаранције и реализацију исте. 

 

Члан 7. 

Квантитативни пријем робе се врши приликом пријема у просторијама наручиоца у присуству 

представника добављача, те у случају да испорука не одговара уговореној количини добављач је дужан 

да у року од 2 дана испоручи недостајућу количину робе. 

 

Члан 8. 

Квалитет испоручених добара који су предмет овог уговора мора одговарати важећим стандардима за 

ту врсту добара. 

У случају сумње у квалитет наручилац је овлашћен да изврши контролу квалитета тако што ће  

ангажовати  специјализовану установу ради анализе. 

У случају да установа из ст. 2. овог члана утврди одступање од уговореног квалитета односно 

стандарда, трошкови анализе падају на терет добављача, а наручилац је овлашћен да једнострано 

раскине уговор уз задржавање дате финансијске гаранције и реализацију исте. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуална спорна питања решавају споразумно, а у случају спора 

уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву. 

 

Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања. 

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до утрошка средстава из члана 3. овог уговора. 

У случају спровођења јавне набавке од стране наручиоца за 2020. годину која за предмет има добра из 

овог уговора, као и у случају обавезе спровођења централизоване јавне набавке која за предмет има 

добра из овог уговора, овај уговор престаје да важи. 

Наручилац ће писменим путем отказати овај уговор уколико настану околности из става 3.овог члана. 

У случају настанка околности из става 3. овог члана, наручилац не сноси обавезу накнаде евентуалне 

штете коју претрпи добављач. 
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Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити реализоване 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години (члан 7. Уредбе 

о кријетијумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 

закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година 

"Сл.гласник РС" бр. 21/14). 

 

Члан 11. 

За праћење и реализацију овог уговора од стране Наручиоца одређује се Југослав Танелов из Дома 

здравља Панчево. 

 

Члан 12. 

На околности које нису регулисане овим уговором примениће се важећи законски прописи. 

 

Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака од чега по 3 за сваку уговорну страну. 

 

 

         ДОБАВЉАЧ                                                                                          НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                         ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО    

                                                                                                                    Др Стојан Вишекруна 
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5.9. ПРИЛОГ П/8 

 

 

ПОШИЉАЛАЦ : 

 

_____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________  

 

 

 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

26000 ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 2 

 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Набавка резервних делова и материјала за 
текуће одржавање опреме, објеката, 

инсталација и апарата у Дому здравља 
Панчево  

 

 

                          ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 

 

ЈНМВ БР. 12/19 

 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

-ПОНУДА- 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
6.1. ЈЕЗИК 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском 
језику. 
 
6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (на коверту треба залепити Прилог П/8 из 
Конкурсне документације) препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице: Дом 
здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево, у року који је одређен у Позиву за 
подношење понуда. 
Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне документације 
да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери печатом.  
Попуњавање се врши неизбрисивим мастилом или другим средством односно на други начин 
али тако да је немогуће касније брисати или преправљати унете податке а да то не буде 
видљиво. 
Приликом попуњавања Прилога П/7 – Модел уговора, поља за унос података обележена са 
“*” понуђач није у обавези да попуњава, иста приликом израде уговора попуњава наручилац.  
У случају да приликом попуњавања конкурсне документације понуђач начини грешку, сваку 
евентуалну измену унетих података (прекривање текст коректором-белилом, подебљавање 
или преправљање текста или цифара мастилом или хемијском оловком, и др.) мора оверити 
потписом и печатом одговорног лица. 
Понуђач сем тога доставља у понуди и друге доказе у случају да су тражени овом Конкурсном 
документацијом. 
Пожељно је да сви обрасци, прилози, изјаве и други тражени докази буду у достављеној 
понуди повезани на тај начин да је немогуће касније извлачење, замена или додавање истих 
а да то не буде видљиво. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора и да је документује на прописани начин. 
 

6.2.1. ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ: 
 
- Прилог П/2 из ове конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен печатом) као доказ 
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1, 2 4 и 5 
Закона о јавним набавкама наведене у делу 3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ТАЧКЕ 
1-3, као и друге доказе ако су Конкурсном документацијом предвиђени. 
 
 - 5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (попуњен, потписан и оверен печатом). 
Попуњен образац понуде значи попунити сва празна поља одређена за упис података. 
(која поља попуњава  зависи од тога да ли понуду подноси самостално, са подизвођачем или 
заједничку понуду). 
 
- Прилоге П/1 - П/8 из ове документације (попуњени, потписани и оверени печатом).  
   Прилог П/8 - залепити на коверат у коме се понуда доставља Наручиоцу; 
 
        6.2.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 
За све своје подизвођаче понуђач доставља: 
 

 Све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су 
наведени у конкурсној документацији у делу 3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗЈН-а ТАЧКЕ 1 -3, у истом облику и на начин како се то тражи од понуђача. 

 Прилоге П/1 - П/4 из ове документације (попуњени, потписани и оверени печатом) 
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- АКО УГОВОР БУДЕ ЗАКЉУЧЕН СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ ЈЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ НАВЕО 
ДА ЋЕ ДЕЛИМИЧНО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ ТАЈ 
ПОДИЗВОЂАЧ ЋЕ БИТИ НАВЕДЕН У УГОВОРУ. 
 
       6.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Носилац понуде попуњава, потписује, оверава печатом и доставља следеће:  

- 5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

- Прилоге П/1 – П/8 

Сваки из групе понуђача (укључујући и Носиоца понуде) који подносе заједничку понуду 
мора у понуди доставити: 

- доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној 
документацији у делу 3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ТАЧКЕ 1-3, у истом облику и на начин како 
се то тражи од понуђача. 
- ПРИЛОГЕ П/1 – П/4 за сваког из групе понуђача (а Прилог П/6 у зависности од Споразума 
групе понуђача) - попуњени, потписани и оверени печатом. 

          
Обавезан део заједничке понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи које наведени 
Споразум мора да садржи прецизирани су чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама. 

- АКО УГОВОР БУДЕ ЗАКЉУЧЕН СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ ЈЕ ПОНУДУ ПОДНЕО ИСПРЕД 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, СПОРАЗУМ КОЈИ СУ ЗАКЉУЧИЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА А КОЈИ ЈЕ ДОСТАВЉЕН НАРУЧИОЦУ У ПОНУДИ, БИЋЕ КАО ПРИЛОГ 
САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.  
 
6.3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
 
Ова набавка није опредељена по партијама. 
 
6.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
 
6.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, тако 
што ће своју измену, допуну или опозив доставити под истим условима као и понуду. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу: Дом 

здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, 26000 Панчево, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку – Набавка резервних делова и материјала за текуће 

одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља Панчево ЈНМВ 12/19 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка резервних делова и материјала за текуће 

одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља Панчево ЈНМВ 12/19 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку - Набавка резервних делова и материјала за текуће 

одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља Панчево ЈНМВ 12/19 - 

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Набавка резервних делова и материјала за текуће 

одржавање опреме, објеката, инсталација и апарата у Дому здравља Панчево ЈНМВ 12/19 - 

НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче – опозове нити да 

мења/допуњава своју понуду. 

 
6.6. ПОДНОШЕЊЕ ЈЕДНЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
6.7. ЗАХТЕВ У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди податке о 
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може 
бити већи од 50%) и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
У случају да се склопи уговор са понуђачем који ангажује подизвођача, јер је та понуда 
најповољнија, тај подизвођач ће бити наведен у уговору, а наручилац може на захтев 
подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања 
директно подизвођачу за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом случају 
наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
6.8. СПОРАЗУМ КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду обавезан саставни део заједничке 
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. Споразум мора да садржи податке о члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
6.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ДР. 
 
Евентуални захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и др. од 
којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде са структуром цене као 
смерница понуђачу како да попуни поједине рубрике. 
 
6.10. ВАЛУТА И ЦЕНА 
 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима. 
Цена мора да садржи и све трошкове везане за реализацију предмета јавне набавке и 
то: трошкове транспорта, путне трошкове, све зависне трошкове и све остале пратеће 
трошкове везане за реализацију уговора о јавној набавци. 
Изузетно, ако понуђена цена укључује увозну царину и друге даџбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама. 
 
6.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Изабрани понуђач (било да наступа самостално, или у групи као овлашћени члан групе или 
са подизвршиоцима) дужан је да у моменту закључења уговора достави, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење својих уговорних обавеза, једну бланко соло 
меницу са клаузулом “без протеста”, потписану и оверену, са меничним овлашћењем 
попуњеним на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а и именом овлашћеног потписника, 
као и копију депо картона овереног од стране матичне банке. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка 
Србије.  
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6.12. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Заинтересовано лице може свој захтев за додатним информацијама или појашњењима 
доставити на адресу: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића 2, Панчево ( за назнаком 
на коверти: ЈНМВ 12/19 – Захтев за додатним информацијама или појашњењима); или на e-
mail адресу: dzpjavnenabavke@gmail.com или на факс бр. 013-317-901, радним данима од 07-
15 часова, али тако да, без обзира на начин достављања, наручилац захтев прими најкасније 
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 
6.13.  ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ ЗА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 
Наручилац може захтевати додатна објашњења од Понуђача која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може  и вршити контролу (увид) код Понуђача односно 
његовог подизвођача, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.  
Комуникација у вези са додатним објашњењима врши се на начин одређен чланом 20. Закона 
о јавним набавкама. 
 
6.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА 
ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 
6.15. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
Захтев за заштиту права подноси се на начин и у роковима прописаним чланом 149. Закона 
о јавним набавкама. 
Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним 
набавкама: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара. Број жиро рачуна: 840-30678845-06; шифра плаћања: 253; 
сврха уплате: ЗЗП; затим назив наручиоца и на крају ознаку јавне набавке-ЈНМВ 12/19, при 
чему није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке, већ 
искључиво наведене појмове у поменутом редоследу; корисник: буџет Републике Србије; 
позив на број: ЈНМВ 12/19. Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или 
налога за пренос могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке 
комисије, и то на следећем линку: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html. 

mailto:dzpjavnenabavke@gmail.com
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан приликом подношења захтева да уз свој 
захтев за заштиту права, како би се исти сматрао потпуним, приложи потврду о уплати таксе 
на рачун буџета Републике Србије која садржи напред наведене елементе. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 
захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке 
комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138-167 Закона о јавним 
набавкама. 
 
 
6.16. ДОДАТНА ИНФОРМАЦИЈА 
 

На сва питања која нису посебно регулисана у Упутству понуђачима како да саставе понуду 
или на другом месту у Конкурсној документацији, сходно се примењују одговарајуће одредбе 
Законом о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015). 


