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Техничка спецификација предмета набавке: 
 
 

Јединичне и укупна цена браварског материјала обухвата све трошкове који се 
односе на реализацију предметне јавне набавке укључујући и трошкове транспорта до 
локације Купца – Централни магацин Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA 
доо Београд, 22314 Крњешевци, Јужна радна зона бб. Понуђена добра морају у свему 
да испуне захтеве наведене у овој Спецификацији.  
 

 

поз. Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина 

1.  
Сет спиралних бургија „HSS” - прецизна бургија за челик, 
без потребе почетног центрирања од Ø1mm до Ø10mm на 
сваких 0,5mm (15делни у металној кутији) kobalt 

Ком. 5 

2.  
Седмоделни сет спиралних бургија за бетон, у пластичној 
кутији, "Bosch CYL3" или одговарајуће. Ø5/6/6/8/10/12mm 
SDS+5/1.  Радна дужина 40/50/60/60/80/80/90mm. 

Ком. 5 

3.  
Бургија за бетон SDS plus 6x100x160 RUKO Арт.211061 или 
одговарајућа 

Ком. 20 

4.  
Бургија за бетон SDS plus 8x100x160 RUKO Арт.211081 или 
одговарајућа 

Ком. 20 

5.  
Бургија за бетон SDS plus 10x100x160 RUKO Арт. 211100 
или одговарајућа 

Ком. 20 

6.  
Бургија за бетон SDS plus 12x550x600  RUKO Арт.211125  
или одговарајућа 

Ком. 5 

7.  
Бургија за бетон  SDS plus 16x550x600 RUKO Арт.211165 
или одговарајућа 

Ком. 3 

8.  
Бургија за бетон SDS plus 18x550x600 RUKO Арт.211185 
или одговарајућа 

Ком. 3 

9.  
Бургија за бетон SDS plus 5x50x110 RUKO Арт.211050 или 
одговарајућа 

Ком. 10 
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10.  
Бургија за бетон SDS plus 6x50x110 RUKO Арт.211160 или 
одговарајућа 

Ком. 10 

11.  
Бургија за бетон SDS plus 8x50x110 RUKO Арт.211080 или 
одговарајућа 

Ком. 8 

12.  
Бургија за бетон SDS plus 6x150x210 RUKO Арт.211062 или 
одговарајућа 

Ком. 5 

13.  
Бургија за бетон SDS plus 8x150x210 RUKO Арт.211082 или 
одговарајућа 

Ком. 5 

14.  
Бургија за бетон SDS plus 10x150x210 RUKO Арт.211101 
или одговарајућа 

Ком. 3 

15.  
Бургија за бетон SDS plus 12x150x210 RUKO Арт.211122 
или одговарајућа 

Ком. 3 

16.  
Бургија за бетон SDS plus 25x400x450 RUKO Арт.224250 
или одговарајућа 

Ком. 2 

17.  
Бургија за бетон SDS plus 28x400x450 RUKO Арт.224280 
или одговарајућа 

Ком. 2 

18.  Бургија за плочице CYL-9, 8 mm Bosch или одговарајућа Ком. 2 

19.  Бургија за плочице CYL-9, 10 mm Bosch или одговарајућа Ком. 2 

20.  Бургија за плочице CYL-9, 12 mm Bosch или одговарајућа Ком. 2 

21.  
Резна плоча Ø115х1х22,2 (за метал) NОRTON Квалитет 
А60SBF или одговарајућа 

Ком. 20 

22.  
Резна плоча Ø115x2.5x22,2 (за метал) NОRTON Квалитет 
А30SBF или одговарајућа 

Ком. 20 

23.  
Брусна плоча Ø115x6.4x22,2 (за метал) NORTON Квалитет 
А30PBF или одговарајућа  

Ком. 10 
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24.  
Дијамантска плоча за резање керамике, 115мм, дебљина 
плоче 1,4мм SG TOOLS или одговарајућа 

Ком. 5 

25.  Бонсек платно, BI HARD cobalt ULTRA, дужина 300мм, 
ширина 13мм, 10 зуба по цм, UNIOR или одговарајући 

Ком. 10 

26.  Бонсек платно са носачем, дужине 300мм, HM Müllner или 
одговарајуће 

Ком. 10 

27.  

Сет у торбици, 30 битова са ручицом Метабо или 
одговарајући. 
Сет садржи: 

• L = 25 mm (16 kom): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, 
PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5.5 

• L=50 mm (7 kom): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3 

• L=89 mm (6 kom): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5.5 

• 1 x Ручка 

Ком. 3 

28.  Навојна шипка (1м), ø 8мм Ком. 10 

29.  Навојна шипка (1м), ø10мм Ком. 10 

30.  Навојна шипка (1м), ø12мм Ком. 10 

31.  Шајбна М8 Ком. 100 

32.  Шајбна М10 Ком. 100 

33.  Шајбна М12 Ком. 100 

34.  Шрафови од 4мм х 30мм (за дрво) Ком. 100 

35.  Шрафови од 4мм х 40мм (за дрво) Ком. 100 

36.  Шрафови од 4мм х 50мм (за дрво) Ком. 100 

37.  Шрафови од 5мм х 50мм (за дрво) Ком. 100 

38.  Шрафови од 6мм х 80мм (за дрво) Ком. 100 
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39.  
Универзални типл "Fischer Duopower 6x30mm" или 
одговарајући 

Ком. 200 

40.  
Универзални типл "Fischer Duopower 8x40mm" или 
одговарајући 

Ком. 200 

41.  
Универзални типл "Fischer Duopower 10x50mm" или 
одговарајући 

Ком. 200 

42.  
Универзални типл "Fischer Duopower 12x60mm" или 
одговарајући 

Ком. 100 

43.  
Универзални типл "Fischer Duopower 14x70mm" или 
одговарајући 

Ком. 100 

44.  Машински шраф Ø 6 мм х 20 мм са матицом Ком. 200 

45.  Машински шраф Ø 8мм х 50 мм са матицом 
Ком. 200 

46.  
Товатна маст-800гр±10% (производ 
калцијумовог сапунског угушћивача и 
рафинисаних минералних уља, 
механичка стабилност од-20 до +65°Ц) 

Ком. 5 

47.  
Универзални типл "Fischer Duopower 6x30mm" или 
одговарајући 

Ком. 200 

48.  
Универзални типл "Fischer Duopower 8x40mm" или 
одговарајући 

Ком. 200 

49.  
Универзални типл "Fischer Duopower 10x50mm" или 
одговарајући 

Ком. 200 

50.  
Универзални типл "Fischer Duopower 12x60mm" или 
одговарајући 

Ком. 100 

51.  
Универзални типл "Fischer Duopower 14x70mm" или 
одговарајући 

Ком. 100 

52.  Цилиндрични елзет уложак 30,5 х 30,5 Ком. 20 
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53.  

Брава за дрвена врата 
Начин затварања: цилиндар 
Оса кваке/Оса цилиндра (mm):90 
Кључна мера (mm): 50,5 
Сандук димензије: Дебљина (mm): 13,5, Висина (mm): 171 
Ширина (mm): 76,5 
Чеона плоча: 

• Димензије: Дебљина (mm): 3, Висина (mm): 238, 
Ширина (mm): 18 

• Израда: Округла 

• Материјал: Челик поцинковани сатинирани 
"AGB Patent Grande PZ" без кљуна KM 50 поцинкована 

Тип: "Patent Grande Mod. 2591" или одговарајућа 

 
 
 
Ком. 

 

 

 

15 

54.  

Брава за кутијасте профиле 
Оса кваке/Оса цилиндра (mm): 85 
Кључна мера (mm): 35 
Чеона плоча: 
• Димензије: Дебљина (mm): 3, Висина (mm): 240, 
Ширина (mm): 20 
"Cisa Logo" или одговарајућа 

 
 

Ком. 

 

 

10 

55.  
Брава за елзет 35/50/85mm "Дабел" или одговарајуће 

Ком. 5 

56.  
Аутомат за врата (за тежину врата 65-85кг) 

Ком. 10 

57.  
Интерфонска брава за елзет 20x85mm, чеона плоча 
никлована, "Дабел Б2025" или одговарајуће 

Ком. 5 

58.  
Интерфонска брава за елзет 25x85mm, чеона плоча 
никлована, "Дабел Б2025" или одговарајуће 

Ком. 5 

59.  
Интерфонска брава за елзет 30x85mm, чеона плоча 
никлована, "Дабел Б2025" или одговарајуће 

Ком. 5 

60.  
Интерфонска брава за елзет 35x85mm, чеона плоча 
никлована, "Дабел Б2025" или одговарајуће 

Ком. 5 

61.  Цилиндар кодирани 30/30 
Ком. 20 

62.  Цилиндар кодирани 30/40 
Ком. 20 

63.  Цилиндар кодирани 30/50 
Ком. 20 

64.  Цилиндар кодирани 30/60 
Ком. 20 
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65.  

Комплет аутоматике за покретање клизних врата 
максималне тежине 2X250kg или 1X300kg, ширине пролаза 
до 2000mm, брзина отварања/затварања 300-550 mm/sec, 
време стартовања 1-10 sec, ниво буке <55db, снага мотора 
100W, димензије 140x100x4200 mm Deper automatic или 
одговарајући 

 
 

Ком. 

 

 

1 

66.  

Затварач за врата TS 5000, 1400mm, сребрна, Art.-
Nr.:102280771 (GEZE или одговарајући), израда: без шине 
Величина EN: 2-6, начин монтаже: обострана монтажа, 
Тип: TS 5000, EN 2-6, одговоре затварања: N, пригушење 
отварања D                          
 

 
 

Ком. 

 

 

1 

67.  

Подни затварач (GEZE или одговарајући), TS 500 N EN3, 
погодан за дрвена, алуминијумска, метална и стаклена 
врата, ширина крила до 950mm, тежина крила до 100kg, 
примењив за лева и десна врата  
104046 TS 500N тело подног затварача + hold open 85 
102127 TS 500 поклопац подног затварача 
007432 TS 500 N шина (model C) за метална и дрвена врата 
006666 TS 500 горња шарка -  pivot 

 
 
 
 

Ком. 

 

 

 

 

1 

68.  Брава 8 сигурносна 
Ком. 10 

69.  Брава за блиндирана врата 60x90 
Ком. 5 

70.  Бравица штелујућа 
Ком. 50 

71.  Сигурносна гарнитура – квака кугла 
Ком 10 

72.  
Гарнитура са бравом за санитарне просторије (БАНЕ или 
одговарајућа) 

Ком. 20 
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ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ 

НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ1 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Привредни субјект 

__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у 

поступку набавке на коју се Закон не примењује број 28/22 чији је предмет набавка добара - 

Браварски материјал:  

1)  Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних 
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као 
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних 
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело злоупотребе 
у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за кривично 
дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за кривично дело 
примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично дело преваре у 
обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за кривично дело 
тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, за 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за кривично дело 
терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело финансирања 
тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања ропског односа 
и превоза лица у ропском односу. 

 
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;  

 
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 
понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 
права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или 
других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних 
конвенција; 

 
4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може 
да се отклони другим мерама; 

 
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у 

поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које 

се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора; 

 

6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема 

забрану обављања делатности. 

 
1 У случају заједничке понуде (група привредних субјеката), потребно је да се изјава привредног субјекта 
о испуњавању услова у поступку набавке на коју се закон не примењује копирају у довољном броју примерака, 
да се попуне, овере печатом и потписом овлашћеног лица, за сваког привредног субјект из групе. 
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Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести 

Наручиоца и да промену документује на прописан начин. 

 

   

Место и датум:  Привредни субјект:   Печат2и потпис 

 

  

 
2 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

НЕЗЈН 28/22 Браварски материјал 
 

Назив понуђача:  

Седиште 

(адреса, поштански број): 
 

Лице за контакт, телефон, 
факс, е-mail: 

 

Порески идентификациони 
број / матични број: 

  

Број рачуна и назив банке  

У складу са Позивом за достављање понуде за набавку Браварски материјал, дајемо 
понуду како следи: 

Укупна понуђена цена 

___________________  РСД без ПДВ-а 

___________________  РСД са ПДВ-ом 

Начин плаћања: 
(уписати рок за плаћање, не краћи од 
30 ни дужи од 45 дана) 

Плаћање се  врши након целокупне испоруке 
добара у року од _______ дана  од дана пријема 
фактуре и Записника о пријему овереног од 
стране овлашћених лица Наручиоца. 

Рок испоруке добара 
(не дуже од 10 дана) 

_______ календарских дана од датума 
потписивања уговора. 

Место испоруке добара 
Централни магацин Контроле летења Србије и 
Црне Горе SMATSA доо Београд, 
22314 Крњешевци, Јужна радна зона бб. 

Период важења понуде (не мање од 
60 дана) 

_____  дана од датума отварања понуда. 

 
 
 
 

Место и датум:  Привредни субјект: Печат3 и потпис овлашћеног лица 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ3 

 

 
4  Колона А – Привредни субјект уписује јединичну цену ставки из табеле, без пореза на додату вредност у Републици Србији. 
5  Колона В – Привредни субјект уписује јединичну цену ставки из табеле, са порезом на додату вредност у Републици Србији. 
6  Колона С – Привредни субјект уписује укупну цену по ставкама за наведене количине, без пореза на додату вредност. 
7  Колона D - Привредни субјект уписује укупну цену по ставкама за наведене количине, са порезом на додату вредност. 

Р
Б 

Опис ЈМ Кол 

A4 B 5 C 6 D 7 

Јединична 
цена без ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

Укупна цена са 
ПДВ 

1 

Сет спиралних бургија „HSS” - прецизна бургија 
за челик, без потребе почетног центрирања од 
Ø1mm до Ø10mm на сваких 0,5mm (15делни у 
металној кутији) kobalt 

ком. 

5 

    

2 

Седмоделни сет спиралних бургија за бетон, у 
пластичној кутији, "Bosch CYL3" или 
одговарајуће. Ø5/6/6/8/10/12mm SDS+5/1.  
Радна дужина 40/50/60/60/80/80/90mm. 

ком. 

5 

    

3 
Бургија за бетон SDS plus 6x100x160 RUKO 
Арт.211061 или одговарајућа 

ком. 
20 

    

4 
Бургија за бетон SDS plus 8x100x160 RUKO 
Арт.211081 или одговарајућа 

ком. 
20 

    

5 
Бургија за бетон SDS plus 10x100x160 RUKO 
Арт. 211100 или одговарајућа 

ком. 
20 

    

6 
Бургија за бетон SDS plus 12x550x600  RUKO 
Арт.211125  или одговарајућа 

ком. 
5 

    

7 
Бургија за бетон  SDS plus 16x550x600 RUKO 
Арт.211165 или одговарајућа 

ком. 
3     

8 
Бургија за бетон SDS plus 18x550x600 RUKO 
Арт.211185 или одговарајућа 

ком. 
3     

9 
Бургија за бетон SDS plus 5x50x110 RUKO 
Арт.211050 или одговарајућа 

ком. 
10     

10 
Бургија за бетон SDS plus 6x50x110 RUKO 
Арт.211160 или одговарајућа 

ком. 
10     
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11 
Бургија за бетон SDS plus 8x50x110 RUKO 
Арт.211080 или одговарајућа 

ком. 
8     

12 
Бургија за бетон SDS plus 6x150x210 RUKO 
Арт.211062 или одговарајућа 

ком. 

5     
 
 
 

13 
Бургија за бетон SDS plus 8x150x210 RUKO 
Арт.211082 или одговарајућа 

ком. 
5     

14 
Бургија за бетон SDS plus 10x150x210 RUKO 
Арт.211101 или одговарајућа 

ком. 
3     

15 
Бургија за бетон SDS plus 12x150x210 RUKO 
Арт.211122 или одговарајућа 

ком. 
3     

16 
Бургија за бетон SDS plus 25x400x450 RUKO 
Арт.224250 или одговарајућа 

ком. 
2     

17 
Бургија за бетон SDS plus 28x400x450 RUKO 
Арт.224280 или одговарајућа 

ком. 
2     

18 
Бургија за плочице CYL-9, 8 mm Bosch или 
одговарајућа 

ком. 
2     

19 
Бургија за плочице CYL-9, 10 mm Bosch или 
одговарајућа 

ком. 
2     

20 
Бургија за плочице CYL-9, 12 mm Bosch или 
одговарајућа 

ком. 
2     

21 
Резна плоча Ø115х1х22,2 (за метал) NОRTON 
Квалитет А60SBF или одговарајућа 

ком. 
20     

22 
Резна плоча Ø115x2.5x22,2 (за метал) NОRTON 
Квалитет А30SBF или одговарајућа 

ком. 
20     

23 
Брусна плоча Ø115x6.4x22,2 (за метал) 
NORTON Квалитет А30PBF или одговарајућа
  

ком. 
10     

24 

Дијамантска плоча за резање керамике, 115мм, 
дебљина плоче 1,4мм SG TOOLS или 
одговарајућа 

ком. 

5     

25 

Бонсек платно, BI HARD cobalt ULTRA, дужина 
300мм, ширина 13мм, 10 зуба по цм, UNIOR или 
одговарајући 

ком. 

10     



Страна 14 од 24 
 

26 
Бонсек платно са носачем, дужине 300мм, HM 
Müllner или одговарајуће 

ком. 
10     

27 

Сет у торбици, 30 битова са ручицом Метабо или 
одговарајући. 
Сет садржи: 

• L = 25 mm (16 kom): PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, 
PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, 
T25, T30, SL3, SL5.5 

• L=50 mm (7 kom): PZ1, PZ2, PH2, T20, 
T25, H4, SL3 

• L=89 mm (6 kom): PZ1, PZ2, PH2, T20, 
T25, SL5.5 

1 x Ручка 

ком. 

3     

28 Навојна шипка (1м), ø 8мм ком. 
10     

29 Навојна шипка (1м), ø10мм ком. 
10     

30 Навојна шипка (1м), ø12мм ком. 
10     

31 Шајбна М8 ком. 
100     

32 Шајбна М10 ком. 
100     

33 Шајбна М12 ком. 
100     

34 Шрафови од 4мм х 30мм (за дрво) ком. 
100     

35 Шрафови од 4мм х 40мм (за дрво) ком. 
100     

36 Шрафови од 4мм х 50мм (за дрво) ком. 
100     

37 Шрафови од 5мм х 50мм (за дрво) ком. 
100     

38 Шрафови од 6мм х 80мм (за дрво) ком. 
100     

39 
Универзални типл "Fischer Duopower 6x30mm" 
или одговарајући 

ком. 
200     
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40 
Универзални типл "Fischer Duopower 8x40mm" 
или одговарајући 

ком. 
200     

41 
Универзални типл "Fischer Duopower 10x50mm" 
или одговарајући 

ком. 
200     

42 
Универзални типл "Fischer Duopower 12x60mm" 
или одговарајући 

ком. 
100     

43 
Универзални типл "Fischer Duopower 14x70mm" 
или одговарајући 

ком. 
100     

44 Машински шраф Ø 6 мм х 20 мм са матицом ком. 
200     

45 Машински шраф Ø 8мм х 50 мм са матицом ком. 
200     

46 

Товатна маст-800гр±10% (производ 
калцијумовог сапунског угушћивача и 
рафинисаних минералних уља, 
механичка стабилност од-20 до +65°Ц) 

ком. 

5     

47 
Универзални типл "Fischer Duopower 6x30mm" 
или одговарајући 

ком. 
200     

48 
Универзални типл "Fischer Duopower 8x40mm" 
или одговарајући 

ком. 
200     

49 
Универзални типл "Fischer Duopower 10x50mm" 
или одговарајући 

ком. 
200     

50 
Универзални типл "Fischer Duopower 12x60mm" 
или одговарајући 

ком. 
100     

51 
Универзални типл "Fischer Duopower 14x70mm" 
или одговарајући 

ком. 
100     

52 Цилиндрични елзет уложак 30,5 х 30,5 ком. 
20     

53 

Брава за дрвена врата 
Начин затварања: цилиндар 
Оса кваке/Оса цилиндра (mm):90 
Кључна мера (mm): 50,5 
Сандук димензије: Дебљина (mm): 13,5, Висина 
(mm): 171 
Ширина (mm): 76,5 
Чеона плоча: 

ком. 

 

 

 

15 
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• Димензије: Дебљина (mm): 3, Висина 
(mm): 238, 

Ширина (mm): 18 

• Израда: Округла 

• Материјал: Челик поцинковани 
сатинирани 

"AGB Patent Grande PZ" без кљуна KM 50 

поцинкована 
Тип: "Patent Grande Mod. 2591" или 

одговарајућа 

54 

Брава за кутијасте профиле 
Оса кваке/Оса цилиндра (mm): 85 
Кључна мера (mm): 35 
Чеона плоча: 
• Димензије: Дебљина (mm): 3, Висина 
(mm): 240, 
Ширина (mm): 20 
"Cisa Logo" или одговарајућа 

ком. 

 

 

10 

    

55 
Брава за елзет 35/50/85mm "Дабел" или 
одговарајуће 

ком. 
5     

56 Аутомат за врата (за тежину врата 65-85кг) ком. 
10     

57 

Интерфонска брава за елзет 20x85mm, чеона 
плоча никлована, "Дабел Б2025" или 
одговарајуће 

ком. 

5     

58 

Интерфонска брава за елзет 25x85mm, чеона 
плоча никлована, "Дабел Б2025" или 
одговарајуће 

ком. 

5     

59 

Интерфонска брава за елзет 30x85mm, чеона 
плоча никлована, "Дабел Б2025" или 
одговарајуће 

ком. 

5     

60 

Интерфонска брава за елзет 35x85mm, чеона 
плоча никлована, "Дабел Б2025" или 
одговарајуће 

ком. 

5     

61 Цилиндар кодирани 30/30 ком. 
20     
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62 Цилиндар кодирани 30/40 ком. 
20     

63 Цилиндар кодирани 30/50 ком. 
20     

64 Цилиндар кодирани 30/60 ком. 
20     

65 

Комплет аутоматике за покретање клизних 
врата максималне тежине 2X250kg или 
1X300kg, ширине пролаза до 2000mm, брзина 
отварања/затварања 300-550 mm/sec, време 
стартовања 1-10 sec, ниво буке <55db, снага 
мотора 100W, димензије 140x100x4200 mm 
Deper automatic или одговарајући 

ком. 

 

 

1 

    

66 

Затварач за врата TS 5000, 1400mm, сребрна, 
Art.-Nr.:102280771 (GEZE или одговарајући), 
израда: без шине Величина EN: 2-6, начин 
монтаже: обострана монтажа, Тип: TS 5000, EN 
2-6, одговоре затварања: N, пригушење 
отварања D                          
 

ком. 

 

 

1 

    

67 

Подни затварач (GEZE или одговарајући), TS 
500 N EN3, погодан за дрвена, алуминијумска, 
метална и стаклена врата, ширина крила до 
950mm, тежина крила до 100kg, примењив за 
лева и десна врата  
104046 TS 500N тело подног затварача + hold 
open 85 
102127 TS 500 поклопац подног затварача 
007432 TS 500 N шина (model C) за метална и 
дрвена врата 
006666 TS 500 горња шарка -  pivot 

ком. 

 

 

 

 

1 

    

68 Брава 8 сигурносна ком. 
10     

69 Брава за блиндирана врата 60x90 ком. 
5     

70 Бравица штелујућа ком. 
50     
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Место и датум:  Привредни субјект:   Печат8 и потпис 

 
3    Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних цена и укупне цене, јединична цена ће 
бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према томе.

 
8 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 

71 Сигурносна гарнитура – квака кугла ком. 
10     

72 
Гарнитура са бравом за санитарне просторије 
(БАНЕ или одговарајућа) 

ком. 
20     

УКУПНО: 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

   

 Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним привредним субјектом. 
 
Достављени модел уговора, привредни субјект мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке 
понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви привредни 
субјекти из групе, односно сви подизвођачи. 
 
На основу члана 27. став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019) 
и Одлуке о додели уговора NAB.00-80/_______ од ____.__.2022. године, 
 
 
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе 
Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг 
Јовановић (у даљем тексту: Наручилац) 
 
И 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Добављaч) (унети назив привредног субјекта, седиште, ПИБ, матични број, 
име особе одговорне за потписивање уговора)   
   

  

1.
 _____________________________________________________________ 
2.
 _____________________________________________________________ 
3.
 _____________________________________________________________

 
  

 

  

 

 (остали привредни субјекти из групе) 
 
закључили су,  

 
  

 

 

  

 УГОВОР О НАБАВЦИ  
бр. НЕЗЈН 28/22 – Браварски материјал   

  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-80/176 од 29.09.2022. године спровео 
поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује Браварски материјал - 
28/22; 
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAB.00-80/____ од __.__.2022. 
године за предметну набавку на основу које закључује овај уговор, а у свему у складу са 
прихваћеном Понудом, број понуде NAB.00-80/____ од __.__.2022. године (у даљем тексту: 
Понуда), која чини саставни део овог уговора.   

 
У случају да Добављач наступа са подизвођачем: 
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- Добавља ће извршење уговора на следећим пословима: 
___________________________________________________________________ 
поверити подизвођачу/подизвођачима: 
___________________________________________________________________.  

- Добављач ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин 
на који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или 
подуговарачима које ангажује Добављач у вези извршењем уговора. 
 

У случају подношења Заједничке понуде: 
 

- Носилац посала је Привредни субјект _____________________који заступа групу 
привредних субјеката у предметном поступку јавне набавке.  

- Сви привредни субјекти из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 

- Споразум којим су се привредни субјекти из групе привредних субјеката међусобно 
обавезали и према Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора.(уколико Добављач 
наступа самостално, овај део се брише)  

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора за је набавка браварског материјала (у даљем тексту: добра), у 
складу са потребама Наручиоца, у складу са  у Техничком спецификацијом, Позивом НЕЗЈН 
28/22 и усвојеном Понудом NAB.00-80/____ од __.__.2022. године (у даљем тексту: Понуда) 
које чине саставни део овог уговора.  

 

 ЦЕНА 

Члан 2. 

Уговорена вредност добара из члана 1 овог уговора  износи _____________ РСД без пореза 
на додату вредност који се обрачунава и плаћа у Републици Србији. 
 
Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици Србији. 
 
Јединичне цене из Обрасца структуре цене из Понуде су фиксне, не могу се мењати у току 
важења уговора и обухватају све трошкове у вези са реализацијом предметне јавне 
набавке. 
 
Цене добара су дате на паритету DAP Централни магацин Контроле летења Србије и Црне 
Горе SMATSA доо Београд, 22314 Крњешевци, Јужна радна зона бб. 

 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити по извршеној целокупној испоруци добара у року од (из Обрасца 

понуде) _______ дана од дана пријема фактуре и Записника о пријему овереног од стране 
овлашћених лица Наручиоца.    
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РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ  
 

Члан 4. 
Рок испоруке добара је (из Обрасца понуде) _______ календарских дана од датума 
потписивања уговора. 
 
Место испоруке добара је Централни магацин Контроле летења Србије и Црне Горе 
SMATSA доо Београд, 22314 Крњешевци, Јужна радна зона бб. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 

 

• изврши плаћање у корист Добављача у складу са одредбама уговора; 

• одреди лице за надзор над реализацијом уговора које ће комуницирати са 
Добављачем, пратити испоруку предметних добара и које ће сачинити Записник о 
пријему.  

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА  

Члан 6. 

Добављач се обавезује да: 

• испоручи добра из члана 1. овог уговора, у року, у складу са понудом, техничком 
спецификацијом, конкурсном документацијом и важећим прописима и стандардима; 

• комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца; 

• добра која испоручује буду фабрички нова, без оштећења, производних недостатака 
и да заједно са пратећом документацијом (гарантним листовима, деклерацијом, 
упутствима.....), као пратећом целином, испуњавају утврђене техничке и технолошке 
услове; 

• добра која испоручује запакује на начин који омогућава да се заштите од оштећења 
током транспорта до места испоруке 

• да достави средство обезбеђења у складу са овим уговором. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
Добављач приликом потписивања уговора, а најкасније десет дана по потписивању 
уговора, предаје Наручиоцу једну бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро 
извршење посла, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом 
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту такође, мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, којим се Наручилац 
овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности закљученог уговора, 
без ПДВ-а. Добављач уз меницу доставља и копију картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 30 дана дужи истека рока важења уговора. 
 



Страна 22 од 24 
 

Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Добављача. Неизвршавање свих уговорних обавеза од стране Добављача довешће до 
активирања средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право на наплату 
средстава за финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Добављача. 

 

НАДЗОР И ПРИЈЕМ ДОБАРА  

Члан 8. 

 
Пријем ће се обавити упоређивањем података из Понуде, Фактуре и Отпремнице са стварно 
испорученом добрима. 
 
Уколико се током пријема установе оштећења или се количина приспеле испоруке разликује 
од количине наведене у отпремним документима или добра по карактеристикама не 
одговарају оним наведеним у Понуди, Наручилац ће о томе сачинити Извештај, на основу 
којег је Добављач обавезан да испоручи одговарајућа добра у року од десет (10) 
календарских дана о свом трошку. 
 
У случају да се Добављач и Наручилац не могу договорити о степену оштећења или 
неодговарајућим карактеристикама Добара, то ће се утврдити стручном проценом трећег 
лица о трошку Добављача. 
 
Овлашћено лице Наручиоца ће потписати Записник о пријему у року од три (3) радна дана 
од дана испоруке добара. 

 

ГАРАНТНИ РОК 
Члан 9. 

 
 

Добра из члана 1. овог уговора имају Произвођачку гаранцију која почиње да тече од датума 
потписивања Записника о пријему од стране овлашћеног представника Наручиоца. 

Добављач гарантује да су добра испоручена према овом уговору нова и некоришћена. 

Уколико Наручилац утврди да постоје недостаци или скривене мане у току употребе добара, 
током трајања гарантног рока, дужан је сачинити Записник о рекламацији најкасније у року 
од 3 три радна дана од дана сазнања за недостатак, а Добављач је у обавези да поступи 
по рекламацији у року од 7 (седам) календарских дана од дана његовог пријема. 

 У случају замене неисправних добара новим, гарантни рок ће тећи од дана њихове 
замене/поправке. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 10. 
У случају да дође до прекорачења рока испоруке из члана 4. став 1 овог уговора кривицом 
Добављача, Наручилац ће, да за сваки дан закашњења наплати уговорну казну, у висини 
од 0,5% укупне уговорене вредности из члана 2 овог уговора, с тим што укупан износ казне 
не може бити већи од 10% укупно уговорене вредности без ПДВ. 
 



Страна 23 од 24 
 

Плаћање уговорне казне неће ослободити Добављача од његових обавеза да изврши своје 
обавезе по овом Уговору. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно 
у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим 
односима. 
 

Страна која жели да раскине уговор сагласно ставу 1. овог члана, дужна је да пре раскида 
писмено обавести другу страну о кршењу било које уговорне обавезе, да наведе повреду 
уговорне обавезе и захтев да се то исправи у року од 7 дана од дана достављања писменог 
обавештења. 
 
Уколико уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала 
штета, не отклони недостатке, друга уговорна страна има право на раскид уговора.  
 

Раскид уговора нема утицаја на права и обавезе уговорних страна насталих пре раскида 
уговора. 
 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор и то писаним споразумом о раскиду 
уговора, а којим раскидом ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе 
доспеле до момента раскида Уговора. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране. 
 
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим уговором, примењују се 
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи 
Републике Србије.  

 
Све измене и допуне овог Уговора могу се вршити искључиво у писаној форми. 

 
Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан 
Привредни суд у Београду. 

 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну. 
 

        
 

Контрола летења Србије и Црне Горе 
SMATSA доо Београд 

 
ЗА ДОБАВЉАЧА  

   



Страна 24 од 24 
 

  Печат9 и потпис и позиција 
овлашћеног лица 

   

 ДИРЕКТОР 
Предраг Јовановић 

 Име и презиме лица овлашћеног за 
потписивање уговора 

 

  
 

 
9 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 


