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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

у даљем тексту Закон) а у вези са чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС“, бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 020-

79 од 05.01.2015 године и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке 

мале вредности број 020-79/1 од 05.01.2015. године, Комисија за спровођење поступка јавне 

набавке мале вредности припремила је  

КОНКУРСНУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку мале вредности  добара 
Лабораторијски материјал и прибор 

број ЈНМВ 16/15 

Конкурсна документација садржи: 

 

1. ОПШТЕ ПОДАТКЕ О НАБАВЦИ 

2. ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

5. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76.  Закона, за понуђача, Образац бр. 5  

6. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 Закона, за подизвођача, Образац бр.6 

7. Образац изјаве испуњавању услова из чл.75 и 76. Закона, за сваког од понуђача из групе 

понуђача, Образац бр.7 

8. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр. 9. 

10. ТАБЕЛА ПОНУДЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА, Образац бр. 10 

11. МОДЕЛ УГОВОРА 

12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ, Образац бр. 12 

13. ИЗЈАВА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ, Образац бр. 13 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
Универзитет у Новом Саду, Teхнолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад 
Интернет страница www.tf.uns.ac.rs 
 
1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
  
1.3. Предмет јавне набавке су добра – Лабораторијски материјал и прибор. 
 
1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора о 
јавној набавци.  
 
1.5. Контакт 
Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад; 
Служба за опште и правне послове, факс: 021/450-413, email: martinovic@tf.uns.ac.rs 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
 
Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ 16/15 су добра, Лабораторијски материјал и прибор. 
Назив и ознака из Oпштег речника јавних набавки:  
 
 38437000 - Лабораторијске пипете и прибор  - LA21 за лабораторијске намене 
 
2.2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег 
речника набаваке  
 
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
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3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 
3.1.  Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке. 

R. br. 
Naziv potrošnog materijala sa zahtevom kvaliteta prоizvоđаč (u 
skladu sa čl. 71 Zakona, svako pozivanje na proizvođača praćeno 

je rečima ili odgovarajući) 
Količina (kom) 

1 1.5 mL Screw Neck Vial N 9, 100 kom/pak 1 

2 40 mL Screw Neck VIal N 24, 100 kom/pak 1 

3 
Absorption Cells, type: 100-OS, light path: 10 mm, volume: 3500 μl, 
HxWxD: 45x12,5x12,5 mm; Inner Dimensions: width 9,5 mm, Base 
Thickness: 1,5 mm, Number of windows: 2 

1 

4 Arsenic-As, Coded HC lamp za AAS, Agilent Technologies 1 

5 Automatska mikropipeta, 1-10 uL, Sartorius 1 

6 Automatska mikropipeta, 25-250 uL, Sartorius 1 

7 Azbestna mrezica 15x15 1 

8 Azbestna mrežica 20x20 1 

9 Balon za destilovanu vodu PVC sa slavinom 10l  1 

10 
Blend/Temp Optimized Non-Stick 11 mm Septa, 50 pk, 5183-4757 
Afilent Technology 50kom/pak 

1 

11 Bunsenov plamenik 1 

12 Cadmium-Cd, Coded HC Lamp, Agilent Technologies 1 

13 
Cap, screw top, blue, PTFE/red silicone septa, 100 kom/pak, Agilent 
Technologies 

1 

14 
Cap, screw top, blue, PTFE/red silicone septa, 100 kom/pak, Agilent 
Technologies 

1 

15 Capillary, 0.17x90mm 1/16 in male/male, 100kom/pak 1 

16 
Cellulose fiber, size 30 mm, for Accelerated Solvent Extractor 
Dionex corporation, 100kom/pak 

1 

17 Centrifuske kivete sa zatvaracem, 50 ml, ISO LAB 10 

18 
Certified cap, screw top, blue, pre-slit PTFE/silicone, 100/pk, Agilent 
Technologies 

1 

19 CHROMAFIL disposable filter PP/RC-45/25 1 

20 CHROMAFIL Xtra disposable filter 1 

21 Chromatography paper MN 261 58x60 cm 1 

22 
Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Coded HC lamp za AAS, Agilent 
Technologies 

1 

23 Column connect capillary, 380x0.17mm 1 

24 
Conductivity Electrode, Consort SK10T ili odgovarajući, plastična, 
1m cable 

1 

25 
Crevo za Bunzenov plamenik (razne dimenzije, ponuditi jedinstvenu 
cenu) 

2 

26 Crevo, silikonsko ø 10/13 mm (10,0x1,5x13,0 mm) 1 

27 Crevo, silikonsko ø 6/8 mm (6,0x1,0x8,0 mm) 1 

28 Crevo, vakuum ø 10/26 mm (10,0x8,0x26,0 mm) 1 
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29 Crevo, vakuum ø 12/20 mm (12,0x4,0x20,0 mm) 1 

30 Crevo, vakuum, PVC armirano, ø 7/14 mm (7,0x3,5x14,0 mm) 1 

31 Cuvette semi-micro PLASTIBRAND PMMA, 100 kom/pak 1 

32 Čaura od celuloze (za Soxhlet) 25 kom/pak 1 

33 Čaure za ekstrakciju 33x94 25 kom/pak 1 

34 Čaure za ekstrakciju masti 33x70cm 25 kom/pak 1 

35 Čaure za ekstrakciju masti po Soxhletu 33x80mm 25 kom/pak 1 

36 Četka za pranje 2 

37 Četka za pranje epruveta br. 0 1 

38 Četka za pranje epruveta br. 1 1 

39 Četka za pranje epruveta br. 2 1 

40 Četka za pranje epruveta br. 3 1 

41 Četka za pranje epruveta br. 4 1 

42 Četka za pranje flaša od ½ l 1 

43 Četka za pranje flaša od 1 l 1 

44 Discovery C18 HPLC Column, 250 x 4,6 mm 1 

45 Disposable reaction vessel, PLASTIBRAND, 1 

46 Disruptor Beads, diam.0,1mm, 375g 1 

47 DNeasy Plant Mini Kit(50),15-25C 1 

48 Double spatila, 200mm, Kleinfeld Spatules 1 

49 držač/drška za ezu 1 

50 ECO 6 Air refrigerator with ground cone, 1kom/pak 1 

51 ECO 6 COD Test tube o 42 x 200 mm 200 ml, 3kom/pak 1 

52 Econofilter Regenerated  cellulose 25/45, 100 KOM/PAK 1 

53 Elektroda za PH metar  wtw serise inolab Ph 720 1 

54 Elkay sample cup, 2 ml, PE, Agilent 1 

55 Eppendorf PCR epruvete 0,2ml, 1000 kom/pak 1 

56 Epruvete Safe-Lock 1.5 ml, set 1000kom 1 

57 Epruvete sterilne sa zapušačem PVC16x10mm  10 

58 
Extraction thimbles MN 645 Format 33x94mm (liner diameter x 
Height), 25 kom/pak 

1 

59 
Extraction thimbles, standard quality made from cellulose, MN 645 
(IDxH: 22x80 mm), 25kom/pak 

1 

60 
Extraction thimbles, standard quality made from cellulose, MN 645 
(IDxH: 33x94 mm), 25kom/pak 

1 

61 
Ferrule, 0.4 mm id, 15% graphite/85%Vespel, 0.1 to 0.25 mm 
column, short, 10kom/pak, Agilent Technologies 

1 

62 

Ferrule, 0.4 mm id, preconditioned for MSD interface, 15% graphite/ 
85% Vespel, 0.25 mm column, long, recommended Agilent GC/MS 
transfer lines with MS interface column nut, p/n 05988-20066, 10 
kom/pak, Agilent Technologies 

1 

63 Filter ABE1-6057 1 

64 Filter hartija,  Whatman 4, precnik 110mm, 100kom/pak 1 

65 Filter hartija,  Whatman 4, precnik 180mm, 100kom/pak 1 

66 Filter Paper Circles MN 619 de 11 cm dia, 100kom/pak 1 

67 Filter Paper Circles MN 640 md 15cm, 100kom/pak 1 

68 Filter Paper Sheets MN 651 58x58 cm, 250kom/pak 1 

69 Filter Paper Sheets MN 751, 58x58cm, 500kom/pak 1 

70 Filter Papers Folded MN 614 1/4 32 cm di, 100kom/pak 1 

71 Filter Papers Folded MN 615 1/4 24 cm di, 100 koma/pak 1 
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72 Filter papir kvantitativni crna traka R-125, 100 kom/pak 1 

73 Filter papir MN640 15cm, 100kom/pak 1 

74 Filter papir(plava traka) 110mm, kutija, 100kom/pak 1 

75 
Final Filter za Simplicity UV, Millipore, MILLIPAK-20 EXPRESS, 0.22 
um, MPGP02001 

1 

76 GAZA, dužni metar 2 

77 
Gel ploče za elektroforezu 12% PreciseTM Tris-HEPES-SDS Precast 
Polyacrylamide Mini Gels (Thermo Scientific), pakovanje 

1 

78 GUIDE 702-750 1 

79 Gumena kapalica za pipete 10 

80 Gumena pumpica za automatsku biretu  2 

81 Gumene kapice za pasterove pipete  2 

82 Gumene laboratorijske rukavice 100kom/pak 1 

83 Gumeni cepovi za epruvete 16x160  2 

84 gumeni čepovi različite dimenzije 2 

85 Gumeni nastavci za pipete  2 

86 Gumeni prsten za vakuum boce 1 

87 Gumice za kapalice 10 

88 Gumice za Pasterove pipete 10 

89 gumice za sterilizaciju, 100kom/pak 5 

90 Hammacher SpatulasChathaway, Double-Ended, 100mmm 1 

91 Hilzne za ekstrakciju, kartonske, 22x80, 25kom/pak 1 

92 Hilzne za ekstrakciju, kartonske, 33x90, 25kom/pak 1 

93 
Hiruske maske sa Al trakom i filterom, sa gumicom, zelene, 
100kom/pak 

1 

94 Hvataljke za stalak, clamping range 0 to 80, Za elektrodu pH-metra 1 

95 indikatorska hartija ph 0-14, 100kom/pak 1 

96 Keramicka ploca 16 x 16 1 

97 Kertridž za Simplicity UV, Millipore, SIPKOSIA1 1 

98 Kiveta polistiren 4,5ml 10mm, standard, 1 

99 Kleme (ZA BIRETE, BALONE ZA DESTILACIJU, HLADNJAKE...) 1 

100 Kleme trouglaste 1 

101 Kleme viljuškaste 1 

102 Kleme za birete 1 

103 Kleme kružne 1 

104 Kolona za UHPLC-MS/MS Hypersil GOLD 50x2.1, 1.9 um 1 

105 Kolone Chromabond C18 ec/1000mg, 30kom/pak 1 

106 Kompresa sterilna 10cmx10cm, 8kom/pak 10 

107 Kontaktni termometri  0-120  izduženi 1 

108 
Kvalitativni filter papir, 1602/NF, 580x580mm, 70g/m2, Munktell ili 
odgovarajući 

1 

109 
Kvantitativni filter papir (CRVENA TAKA-4, R 150, 
Munktell&Filtrak), 100kom/pak 

1 

110 
Kvantitativni filter papir (Filter Paper Circles MN 640 de 12,5 cm 
diameter), 100kom/pak 

1 

111 
Kvantitativni filter papir (PLAVA TAKA-4, R 110, a.100, 
Munktell&Filtrak), 100kom/pak 

1 

112 Kvarcne kivete 10mm 1 

113 Lab. masice 1 

114 Laboratorijska mast za stakleno posuđe, vakum mast 1 
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115 Laboratorijska PVC lopatica 110x215 1 

116 Laboratorijske kasicice (razne veličine) 1 

117 Laboratorijske makaze 1 

118 Laboratorijske rukavica t= +232 C 1 

119 Laboratorijski sat 1 

120 Laboratorijski stalak za epruvete 1 

121 Laboratorijski stalak, base frame „tube“ V, 600x400x1000,  1 

122 Lajneri 4 mm ID za GC-uECD, 5183-4694,  1 

123 Lakmus hartija, 100kom/pak 1 

124 Lateks rukavice sa puderom 100 kom/pak 1 

125 Lead-Pb, Coded HC Lamp, Agilent Technologies 1 

126 Lens cleaning tissues Grade 105, 100x150mm, 25kom/pak 1 

127 LLG-Glsdd microfiber filter, binder free, 47 mm, 100kom/pak 1 

128 Macro pip. controller/membrane filt. 3um 1 

129 Magnet za mesalicu 6x30mm 1 

130 Magnetic stiring bar 15mm 1 

131 Magnetic stiring bar 15x4.5 mm  1 

132 Magnetic stiring bar 20x6 mm  1 

133 Magnetic stiring bar 45x8 mm  1 

134 Magnetic stiring bars Cylindrical,  with Pivot Ring 60mm (Φ8.5mm) 1 

135 Magnetic stirring bar, PTFE, 20x9mm 1 

136 Magnetic stirring bar, PTFE, 25x10 mm 1 

137 Magnetic stirring bar, PTFE, 6x20 mm 1 

138 Magnetic stirring bar, PTFE, 8x45 mm 1 

139 Mašice 1 

140 Medicinski špricevi stakleni, 20ml 1 

141 Medincinski špricevi PVC, 20ml  1 

142 Metalna špatula dupla, 150 mm 1 

143 
Metalni čepovi za epruvete, Prečnik 17mm  
Visina 30mm 

1 

144 
Micro clamp, 150 mm lenght, malleable cast iron, green varnished, 
finger with cork, Bochem Lab 

1 

145 Micro pipette Controller 1 

146 Microcetrifuge tubes PLASTIBRAND, 100kom/pak 1 

147 Microliter syringes Hamilton 1705rncp for HPLC  1 

148 Microliter syringes, with needle, Type 7 1 

149 Mikropipeta 1000 μl 1 

150 Mikropipeta 200 μl 1 

151 Mikropipeta 20-200ul 1 

152 Mikropipeta 5 ml 1 

153 Mikrotitar ploče, 96 mesta, PS transparent, U shape 1 

154 Mikrotube 0,5ml, 1000kom/pak 1 

155 mufovi 1 

156 N 20 Aluminium crimp cap, silver, center, 100kom/pak 1 

157 N 22 septa Silicone natural/PTFE beige, 100kom/pak 1 

158 N24 PP screw cap, white, closed top, 100kom/pak 1 

159 Nadeln, LUer-Lock, 50mm 1 

160 
Nastavci za pipete 10ul, 30 mm(kratki), 1000kom/pak 
 

1 
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161 Nastavci za pipete 200ul,bezbojni, 1000kom/pak 1 

162 Nastavci 1000ul, pak/1000 kom 1 

163 Nastavci 200ul,pak/1000kom 1 

164 Nastavci za mikropipetu, 40 mm, (0,1-2,5 µl), 100 kom/pak 1 

165 Nastavci za mikropipetu, 45 mm, (2-20 µl), 100 kom/pak 1 

166 Nastavci za mikropipetu, 50 mm, (2-200 µl), 100 kom/pak 1 

167 Nastavci za mikropipetu, 70 mm, (100-1000 µl), 100 kompak 1 

168 Nastavci za pipete 2-200 ul, žuti 1000kom/pak 1 

169 Nastavci za pipete, 5 ml, Brand, 1000kom/pak                 1 

170 Needles for syringes 1701-171010 Hamilton  1 

171 Non-stick Liner O-Ring, 5188-5365, 10kom/pak, Agilent Technology 1 

172 Nylon Syringe filters, 25mm 0,22 um, 100kom/pak 1 

173 Nylon Syringe filters, 25mm 0,45 um, 100kom/pak 1 

174 OASIS HLB 3 cc 60mg 100kom/pak 1 

175 OASIS HLB 6cc 200 mg CRT 30kom/pak 1 

176 OASIS WAX 6cc cartr 150 mg 30 um 30kom/pak 1 

177 Obična gumena creva, fi spoljašnji 18 mm, metar dužni 1 

178 Optical glass column 10mm 1 

179 Optical quartz column 10mm  1 

180 Papir klobučni 30g 60x100 1 

181 Papir za autoklav sterilizaciju masni papir kg 1 

182 Papir za hromatografiju, MN 261 58X60 cm M-Nagel, 100kom/pak 1 

183 Papirna vata kg 1 

184 PARAFILM M 10cmx38m, 10kom/pak 1 

185 Partition Tubes (coated)-GTA, 10kom/pak 1 

186 pH-Fix indicator sticks pH 0 - 14, 100kom/pak  1 

187 pH-Fix indicator sticks pH 4,5 - 10,0, 100kom/pak 1 

188 Pinceta labor, dužina 10cm 2 

189 Pinceta labor, dužina 20cm 1 

190 Pipettenspitzen blau, 100kom/pak 1 

191 
Plain screw caps N 24 PP screw cap, white, closed top, no liner, 
100kom/pak 

1 

192 plasticni spricevi, 10 ml 50 

193 plasticni spricevi, 5 ml 50 

194 Plasticni stalci za epruvete 1 

195 plastična čaša 2000 ml 1 

196 plastična čaša 3000 ml 1 

197 plastična čaša 5000 ml 1 

198 PLastična kašičica, 150 mm 5 

199 Plastična kutija za 100g kozmetičkog preparata 20 

200 Plastične posude 100ml 5 

201 Plastične posude 50ml 5 

202 Pleh za laboratorijsku peć, 20x60cm  1 

203 
Polarimetrijska cev 200dm, Polarimetar Optika Italija Pol1, 
dimenzije: 100mm i 200mm 

1 

204 Polumaska 6200, siva, srednje veličine 1 

205 PP Screw cap, black, center hole, 100kom/pak 1 

206 PRECISE (TM) PROTEIN GELS, Pierce Chemicals 1 

207 propipeta 2 
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208 propipeta (obična crvena gumena)  2 

209 Propipete gumene 2 

210 Protein gels (10 well), 12% precise, Thermoscientific 2 

211 Prsten za azbestnu mrežicu Φ 10 mm 1 

212 Prsten za filtraciju Φ 8 mm 1 

213 PVC boca za uzorke 2 

214 PVC boce 500ml 1 

215 PVC boce 1000ml 1 

216 PVC bocice 100ml 1 

217 PVC bocice 250ml 1 

218 PVC creva 4mm, metar dužni 1 

219 PVC creva 6mm, metar dužni 1 

220 PVC creva 8mm, metar dužni 1 

221 PVC creva 10mm, metar dužni 1 

222 PVC creva 12mm, metar dužni 1 

223 PVC graduisane plastične bočice sa navojem i čepom 100 ml  1 

224 PVC graduisane plastične bočice sa navojem i čepom 250 ml   1 

225 
PVC graduisane plastične bočice sa navojem i čepom 500 ml  
Kautex, Nalgene 

1 

226 PVC graduisani bokali 1 L Vitlab 1 

227 PVC graduisani bokali 2 L Vitlab 1 

228 PVC kanister sa slavinom 20 L Nalgene 1 

229 PVC kanister sa slavinom 25 L Nalgene 1 

230 PVC kanister sa slavinom 50 L Nalgene 1 

231 PVC kantice 2l 1 

232 PVC kantice 5l 1 

233 PVC kantice 10l 1 

234 PVC laboratorijske tacne, 30x30 cm  1 

235 PVC špric boce 50 ml  1 

236 PVC špric boce 100 ml  1 

237 PVC špric boce 250 ml  1 

238 PVC špric boce 500 ml   1 

239 PVC špric boce 1000 ml   1 

240 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 615, 150 mm diameter, 
100kom/pak 

1 

241 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 615, 185 mm diameter, 
100kom/pak 

1 

242 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 619 de, 150 mm 
diameter, 100kom/pak 

1 

243 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 619 de, 185 mm 
diameter,100kom/pak 

1 

244 Reagens bočice sa kapaljkama, 60ml 1 

245 
Regenerated cellulose filter membranes pore size:0,45 µm; 
diameter: 47 mm, 100kom/pak 

1 

246 Rukavice nitrilne netalk. vel. M, 100kom/pak 1 

247 Rukavice nitrilne talkirane. vel. M, 100kom/pak 1 

248 Rukavice nitrilne talkirane. vel. L, 100kom/pak 1 

249 SABODERM TCC 4KG/pak 1 

250 Sample vials N 8-1, clear threaded 1 

251 SANITETSKA VATA 1000g 1 
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252 
Sartorius membran filter ili odgovarajući, Veličina pora 0,45 um, 
prečnik 5cm, 100kom/pak 

1 

253 Screw caps N9 with centre hole, blue sea, 100kom/pak 1 

254 
Screw neck vials N 24 (EPA), 40 ml, 27.5×95 mm, amber, flat 
bottom, 100kom/pak 

1 

255 Selenium-Se, Coded HC Lamp, Agilent Technologies 1 

256 Sep-Pak Plus AC-2 Cartrigdes Waters, 50kom/pak 1 

257 Sep-Pak Vac 12cc(2g) Silica Cartridges Waters, 20kom/pak 1 

258 
Septum N 22 Silicone neutral / PTFE beige, 45° shore A, 3.2 mm, 
100kom/pak 

1 

259 
Septum, bleed and temperature optimized (BTO), non-stick, 11 
mm, Agilent Technologies, 100kom/pak 

1 

260 Signalni sat, rotatimer 1 

261 Silica 100 mg/6ml BAKERBOND SPE 30kom/pak 1 

262 Silika gel 1 

263 Silikonska creva un.prečnik 12mm, metar dužni 1 

264 Silikonska creva, fi spoljšnji, 10 mm, metar dužni  1 

265 Silikonska creva, fi spoljšnji, 8 mm, metar dužni  1 

266 Silikonska pasta 1 

267 Skalpel 1 

268 Spric dvodelni 2ml 100kom/pak 2 

269 Spric dvodelni 5ml  1 

270 Staklene perlice, kg 1 

271 Stalak za birete 1 

272 Stalak za epruvete 1 

273 stalak za eze 1 

274 Stalak za filtriranje  1 

275 Stalak za petri ploče  1 

276 Stalak za pipete 1 

277 Stalak za sušenje laboratorijskih sudova  1 

278 Stege za birete i balone 1 

279 špatula 250 mm – drvena drška 1 

280 Špatula sa drvenom drškom 165x27mm 1 

281 Špatula set, 7 kom/pak 1 

282 Špric dvodelni 50 ml 50kom/pak 1 

283 Štapić magnetni, presvučen teflonom, 4,5 1 

284 Štapić magnetni, presvučen teflonom, 6,0 1 

285 Štoperica 1 

286 Teflonsko platno 1 

287 Termometar 0-100(rez.±1) 1 

288 Termometar 0-120 1 

289 Termometar 0-50 1 

290 Termometar 0-60 (rez.±0.05) 1 

291 Termometar -30-50 (rez.±1) 1 

292 
Trakice za određivanje mlečne kiseline, Lactic asid test, Merck ili 
odgovarajući, test za određivanje koncentracije mlečne kiseline, 
50kom/pak 

1 



11/50 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сва добра у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној документацији. 
 
У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови. 
 
Наведене количине су оквирне и структура поручених добара може да варира у односу на 
спецификацију само у оквиру укупне уговорене вредности. 
 
Понуда мора да обухвата испоруку свих артикала из Спецификације добара.  
 
3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
 
Предметна добра морају бити упакована, од стране Испоручиоца, у амбалажи и на начин који је 
прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног 
оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 
Предмeтна добра морају бити нова. 
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке 
вршиће овлашћено лице Наручиоца, уз присуство представника изабраног понуђача. 
 
3.3. Рок за испоруку добра: 
 
Испоручилац се обавезује да испоручије предметна добра свакодневно, а  најдуже у року од  2 
дана од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца.  
 

293 

Tronožac (Standardni laboratorijski metalni tronožac (okrugli), eng. 
Tripod stands, zinc-coated steel. With cirkular top and flared legs, 
visine cca 18 cm, prečnik prstena cca 13 - 15 cm). Debljina 
pocinkovane metalne žice od koje je izrađen treba da bude 7 – 8 
mm. Takođe alternativa su tronošci (ili četvoronošci) sa keramičkom 
pločom) 

1 

294 Tzero Hermetic Lids, 100kom/pak 1 

295 Tzero Pans, 100kom/pak 1 

296 Ultrafiltration discs 5 000 Da, Millipore 1 

297 Ultrafiltrations discs 30 000 Da, Millipore 1 

298 Ulje za vakuum pumpe, litar 1 

299 Univerzalne mašice 1 

300 Univerzalni indikatorski papir pH 1-11 Macherey-Nagel  1 

301 UV- Cuvette micro, center height 8.5 mm 1 

302 UV lampa za Simplicity UV, Millipore, SIM0000UV 1 

303 Vacuum Desiccator Novus, 332/380mm, Duran 1 

304 Vakuum mast, 100g 1 

305 
Vial, screw top, clear, certified, 2 mL, 100kom/pak, Agilent 
Technologies 

1 

306 
Whatman Grade GF/F Glass Microfiber Filters, 100kom/pak Size: 4.7 
cm  

1 

307 Zink-Zn, Coded HC Lamp, Agilent Technologies 1 
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3.4. Место испоруке добара 

Како Наручилац не поседује централни магацин, Понуђач је дужан да испоручује предметна 
добра сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике 
испоруке и то у седиште наручиоца, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара бр.1, 
Нови Сад.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

4.1. Услови које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 
 

4.1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона 

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 

3. 
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда 

4. 
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 

4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона 

5. Финансијски капацитет 

да је у периоду 12 месеци пре слања, односно пре 
објављивања Позива подношење понуда био непрестано 
ликвидан, тј. да није имао ниједан дан неликвидности 
(период од 07.01.2014. до 07.01.2015. године) 

6. Технички капацитет 
да располаже са најмање једним транспортним моторним 
возилом 

7. Кадровски капацитет 
да пре објављивања позива за подношење понуда има 
најмање једног радника на достави у радном односу 

 
4.2. Услови које подизвођач у складу са чланом 80. Закона, мора да испуни да би могао да 
учествује у поступку јавне набавке: 
 

4.2.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона 

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 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда 

4. 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 

 
Напомена: Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави као доказ о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3. и 4. 
дела 4.2.1. Конкурсне документације) попуњен, потписан и печатом оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ чл 75. ЗАКОНА, ЗА ПОДИЗВОЂАЧА (Образац 6.) 
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4.3. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81. 
Закона, да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 
 

4.3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона  

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 

3. 
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4. 
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 

4.3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона 

5. Финансијски капацитет 

да је у периоду 12 месеци пре слања, односно 
пре објављивања Позива подношење понуда 
био непрестано ликвидан, тј. да није имао 
ниједан дан неликвидности 
(период од 07.01.2014. до 07.01.2015. године) 

6. Технички капацитет 
да располаже са најмање једним транспортним 
моторним возилом 

7. Кадровски капацитет 
да пре објављивања позива за подношење 
понуда има најмање једног радника на достави у 
радном односу 

 
Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2, 3. и 4. дела 4.3.1. Конкурсне документације), а 
додатне услове (услови подредним бројем 5, 6, 7,. дела 4.3.2. Конкурсне документације) 
испуњавају заједно. 
 
4.4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75 ст.2 
Закона). Изјава садржана у Обрасцима бр. 5 и бр. 7. 
 
4.5.  Доказивање испуњености услова:  
У складу са чланом 77. став 4. Закона, а с обзиром на то да се ради о спровођењу поступка јавне 
набавке мале вредности, чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. Закона 
(3.000.000,00 динара), испуњеност свих услова, доказује се достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке. 

 
Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77. став 4. Закона, НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 
77. став 1. и став 2. Закона. 
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Сходно члану 77. став 4. Закона, испуњеност обавезних и додатних услова доказује се на следећи 
начин: 
 
1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ, испуњеност обавезних и додатних услова 
за учешће у поступку јавне набавке, доказује подношењем попуњеног, потписаног и печатом 
овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. и 76. ЗАКОНА ЗА 
ПОНУЂАЧА (Образац 5.), дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 
2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност услова за учешће у 
поступку јавне набавке за подизвођачe, доказује се подношењем попуњеног, потписаног и 
печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из члана 75. ЗАКОНА, ЗА 
ПОДИЗВОЂАЧА (Обаразац 6.) дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву 
попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено лице. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
3. АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА испуњеност услова 
за учешће у поступку јавне набавке за сваког понуђача из члана  групе, доказује се подношењем 
попуњеног, потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА из 
члана 75. и 76. ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (Образац 7.), дате 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву попуњава, потписује и печатом 
оверава сваки пониђач из групе понуђача, односно његово овлашћено лице. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинале или оверене копије свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинале или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан, да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова, из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели 
уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 

 
 



16/50 

 

ОБРАЗАЦ 5 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА ЗА ПОНУЂАЧА 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач ______________________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности, добара – Лабораторијски материјал и прибор, на период 
од годину дана, редни број набавке ЈНМВ 16/15, испуњава све услове из чл. 75 и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

- Понуђач је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;                                                                                                                  

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања, односно слања позива за подношење понуде;             

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);   

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине; 

- Понуђач је у периоду 12 месеци пре слања, односно пре објављивања Позива подношење 
понуда био непрестано ликвидан, тј. није имао ниједан дан неликвидности (период од 
07.01.2014. до 07.01.2015. године); 

- Понуђач  располаже са најмање једним транспортним моторним возилом; 
- Понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање једног радника на 

достави у радном односу. 
                                     
 
Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 

Место:  ____________________   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  
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ОБРАЗАЦ 6 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
У складу са чланом 77. став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 
Подизвођач______________________________________________________ (навести назив 
подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности, добара – Лабораторијски материјал и 
прибор, на период од годину дана, редни број набавке ЈНМВ 16/15, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

- Подизвођач је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;  

- Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања, односно слања позива за подношење понуде;         

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).   

 
 
Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОДИЗВОЂАЧА 

Место:_____________________   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  

 

Напомена: 

 
Достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем. 
Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач, односно његово овлашћено лице. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, у обавези је да за сваког подизвођача, односно 
подизвођаче достави  Образац 6.  Образац  фотокопирати  у довољном броју примерака. 
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                 ОБРАЗАЦ 7 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ОД 
ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

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

ИЗЈАВУ 
Понуђач ______________________________________________________ (навести нзив понуђача) у поступку 
јавне набавке мале вредности, добара –Лабораторијски материјал, на период од годину дана, редни број 
набавке ЈНМВ 16/15, испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
   

- Понуђач је  регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

- Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, 
односно слања позива за подношење понуде;             

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);   

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;  

- заједно са осталим члановима из групе понуђача, испуњавам додатне услове:  
- Понуђач је у периоду 12 месеци пре слања, односно пре објављивања Позива подношење понуда 

био непрестано ликвидан, тј. није имао ниједан дан неликвидности (период од 07.01.2014. до 
07.01.2015. године); 

- Понуђач  располаже са најмање једним транспортним моторним возилом; 
- Понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање једног радника на достави у 

радном односу. 
 
 

 
Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 

Место:  ____________________   

   

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  

 
 
Напомена 
Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове док 
додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. 
Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном 
броју примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача ( као и за носиоца посла групе понуђача). 
 Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.     
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8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

8.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

8.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: 

 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана 
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 
понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место 
начињене грешке парафира и овери печатом. 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци 
који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

 Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуде са припадајућом документацијом се достављају у затвореној коверти или кутији 
на адресу наручиоца Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара 
Лазара број 1, са обавезном назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни  написан текст: 
„ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – Јавна набавка мале вредности – добара –Лабораторијски 
материјал и прибор, редни број набавке ЈНМВ 16/15“, поштом или лично преко писарнице 
(канцеларија 13 приземље Старе зграде). На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу 
понуђача, број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за 
контакт. 

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања 
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је 
неблаговремена. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19. 
јануара 2015. године до 10,00 часова. 
  
Обавезна садржина понуде 
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави: 

 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 
75 и 76. Закона, за понуђача (Образац 5. који је саставни део конкурсне 
документације);  

 попуњен, потписан и печатом оверен образац  Изјаве о испуњавању услова из чл. 
75 Закона, за подизвођача (Образац 6. који је саставни део конкурсне 
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документације који достављају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем); 

 попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 
75 и 76. Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 7. који је 
саставни део конкурсне документације који достављају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду); 

 попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 9. који је саставни 
део конкурсне документације); 

 попуњена, печатом оверена и потписана Табела понуде – спецификација добара 
(Образац 10. који је саставни део конкурсне документације); 

 Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и 
потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора.  
У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити 
наведени сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део конкурсне 
докуменатције); 
У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају 
бити наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део конкурсне 
докуменатције); 

 Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови 
припремања понуде (Образац 12. могу да попуне понуђачи, која је саставни део 
конкурсне документације). 

 попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди 
(Образац 13. која је саставни део  конкурсне документације); 

 

8.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више партија и 
упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке 
обликован по партијама:   

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

8.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама: 

Понуда са варијантама није допуштена. 

8.5. Начин измене, допуне и опозива понуде: 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека 
рока за подношење понуда. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено, 
означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив 
понуде” у поступку јавне набавке мале вредности – добара – Лабораторијски материјал и 
прибор, редни број набавке ЈНМВ 16/15 – НЕ ОТВАРАТИ.  
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На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име 
и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је 
потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 

8.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става 
ове подтачке (став 5. члана 87. Закона). 

8.7. Понуда са подизвођачем: 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем/има. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за 
учешће у поступку јавне набавке на начин предвиђен у делу 4.5. конкурсне документације. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе у поступку јавне 
набавке, односно на извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

8.8. Заједничка понуда: 

Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Испуњеност услова за учешће у поступку се доказује на начин предвиђен у делу 4.5. конкурсне 
документације.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
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 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 понуђачу који ће издати рачун; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 
других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 

Услови плаћања и рок плаћања: минимални рок плаћања је 15 дана, а максимални 40 
дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра. 

Авансно плаћање није дозвољено. Понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће 
одбијена као неприхватљива. 

Рок за испоруку добара: Испоручилац се обавезује да испоручује предметна добра 
свакодневно, а најдуже у року од 24 часа од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица 
Наручиоца. 

Место испоруке: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар 
цара Лазара број 1. 

Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет) 
дана од дана отварања понуде.  
 

8.10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ–а, и мора бити фиксна. Понуђене 
цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену  треба формирати тако да 
обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци. 

Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара, 
паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак 
добара. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин и 
условима утврђеним уговором. 
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 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. 
 

8.11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и 
сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих 
је позив за подношење понуде објављен на страном језику: 

У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у 
смислу члана 57. става 4. Закона. 
 

8.12. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 

Наручилац не захтева средство финансијског обезбеђења. 
 

8.13. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 
подизвођаче: 

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

8.14. Додатне информације и појашњења код наручиоца: 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу јавних набавки као и на 
својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 
припремањем понуде, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  

Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара Лазара број 1, Нови Сад, путем факса: 
021/450-413 или на email: martinovic@tf.uns.ac.rs са обавезном напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности – 
добара –Лабораторијски материјал и прибор, на период од годину дана, редни број набавке 
ЈНМВ 16/15. 

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено. 

Ако наручилац одговоре пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од 
заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора, што је заинтересовано лице 
дужно да учини.  

mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

8.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке: 

Наручилац може да захтева од понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 

Уколико наручилац процени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступ по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 

8.16. Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет 
јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а 
његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу. 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету, за који је понуђач добио негативну 
референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор. 

Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – 
бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо 
картоном, у вредности од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком трајања који је 
30 (тридесет)  дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора. 
 
8.17. Елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају 
спровођења преговарачког поступка: /. 
 

8.18. Врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу којих се 
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за 
доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 
проверу оцењивања понуда: 
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Критеријум за доделу уговора за јавну набавку мале вредности – добара – 
Лабораторијски материјал и прибор, редни број набавке ЈНМВ 16/15, је најнижа понуђена цена. 
 

8.19. Елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом:  

Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће се 
доделити понуђачу који у својој понуди наведе дужи рок плаћања. 

У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим 
понуђеним роком плаћања, уговор ће се доделити понуђачу који у својој понуди наведе краћи 
рок испоруке.  
 
8.20. Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје понуде наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине: 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

животне средине. Изјава садржана у Обрасцима бр. 5 и бр. 7. 

Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

8.21. Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 
 

Накнаду за коришћење патената, као и повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 

8.22. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице 
или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: 
martinovic@tf.uns.ac.rs, факсom на број: 021/450-413 или препорученом пошиљком са 
повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца осим уколико Законом није другачије одређено.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уз Захтев за заштиту права достави 
доказ о уплати таксе у износу од 40.000,00 динара. Износ уплатити на рачун буџета Републике 
Србије, број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016, сврха 

mailto:martinovic@tf.uns.ac.rs
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уплате: Републичка административна такса за захтев за заштиту права број јавне набавке, 
прималац уплате: Буџет Републике Србије  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 
примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без 
обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или Одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
(пет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним 
набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

8.23. Обавештење о року за закључење уговора: 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 (осам) дана, од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона. 

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона, пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само 
једна понуда. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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OБРАЗАЦ 9 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда бр. ____________ од _______________ за јавну набавку мале вредности – добара –

Лабораторијски материјал и прибор, редни број набавке ЈНМВ 16/15 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и 

назив банке  

Одговорна особа 

(потписник уговора)  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Особа за контак  

 

II ПОНУДУ ПОДНОСИМ (ЗАОКРУЖИТИ): 

1. самостално 
2. са подизвођачем 
3. као заједничку понуду 

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

1.Назив подизвођача  

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

Део предмета набавке коју ће извршити 

подизвођач 
 

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 
 

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Особа за контак  

2.Назив подизвођача  

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

Део предмета набавке коју ће извршити 

подизвођач 
 

Проценат укупне вредности набавке коју ће 

извршити подизвођач 
 

Телефон  

Телефакс  

Особа за контак  

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 

подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од места предвиђених у табели 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача.  
 
На месту  у табели које је предвиђено за део предмета набавке коју ће извршити подизвођач потребно је 
описати врсту добара што се може учинити прецизним описивањем или навођењем позиција у оквиру 
спецификације које ће понуђач поверити подизвођачу. 
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IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 

1. Назив учесника у заједничкој 

понуди 

 

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Особа за контак  

2. Назив учесника у заједничкој 

понуди 

 

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Број текућег рачуна и назив банке  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Особа за контак  

 
 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику заједничке понуде“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико заједничка понуда обухвата већи број понуђача 
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.   
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V ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Јавна набавка мале вредности – добара –Лабораторијски материјал и прибор ЈНМВ 16/15 
 
 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара. 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара. 

 

Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.  
 

Услови плаћања и рок плаћања: __________ дана од дана пријема  исправно сачињеног 
рачуна за испоручена добра (минимални рок плаћања је 15 дана, а максимални 40 дана). 
 

Рок за испоруку добара ________________ часа од пријема наруџбенице од стране 
овлашћеног лица Наручиоца (најдуже 24 часа).  
 

Рок важења понуде је _____ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 

30 дана). 

 

Место испоруке је Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, Булевар цара 
Лазара број 1. 
 

        Место и датум        Понуђач     

__________________      ________________________________ 

                 М.П.     Потпис и печат овлашћеног лица 

 

 

НАПОМЕНА: Образац  понуде  овлашћено лице  понуђача  мора  да  попуни,  потпише и  овери   

печатом, уколико наступа  самостално или са подизвођачем. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

Образац понуде  потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из 

групе понуђача . 
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ОБРАЗАЦ 10. 
 

ТАБЕЛА ПОНУДЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 
 

за јавну набавку мале вредности – добара – Лабораторијски материјал и прибор, редни број набавке ЈНМВ 16/15 
 

R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

1 1.5 mL Screw Neck Vial N 9, 100 kom/pak 1          

2 40 mL Screw Neck VIal N 24, 100 kom/pak 1          

3 

Absorption Cells, type: 100-OS, light path: 10 
mm, volume: 3500 μl, HxWxD: 45x12,5x12,5 
mm; Inner Dimensions: width 9,5 mm, Base 
Thickness: 1,5 mm, Number of windows: 2 

1 

 

  

      

4 
Arsenic-As, Coded HC lamp za AAS, Agilent 
Technologies 

1 
 

  
      

5 Automatska mikropipeta, 1-10 uL, Sartorius 1          

6 Automatska mikropipeta, 25-250 uL, Sartorius 1          

7 Azbestna mrezica 15x15 1          

8 Azbestna mrežica 20x20 1          

9 Balon za destilovanu vodu PVC sa slavinom 10l  1          

10 
Blend/Temp Optimized Non-Stick 11 mm Septa, 
50 pk, 5183-4757 Afilent Technology 50kom/pak 

1 
 

  
      

11 Bunsenov plamenik 1          

12 
Cadmium-Cd, Coded HC Lamp, Agilent 
Technologies 

1 
 

  
      

13 
Cap, screw top, blue, PTFE/red silicone septa, 
100 kom/pak, Agilent Technologies 

1 
 

  
      

14 
Cap, screw top, blue, PTFE/red silicone septa, 
100 kom/pak, Agilent Technologies 

1 
 

  
      

15 
Capillary, 0.17x90mm 1/16 in male/male, 
100kom/pak 

1 
 

  
      



32/50 

 

R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

16 
Cellulose fiber, size 30 mm, for Accelerated 
Solvent Extractor Dionex corporation, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

17 
Centrifuske kivete sa zatvaracem, 50 ml, ISO 
LAB 

10 
 

  
      

18 
Certified cap, screw top, blue, pre-slit 
PTFE/silicone, 100/pk, Agilent Technologies 

1 
 

  
      

19 CHROMAFIL disposable filter PP/RC-45/25 1          

20 CHROMAFIL Xtra disposable filter 1          

21 Chromatography paper MN 261 58x60 cm 1          

22 
Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Coded HC lamp za AAS, 
Agilent Technologies 

1 
 

  
      

23 Column connect capillary, 380x0.17mm 1          

24 
Conductivity Electrode, Consort SK10T ili 
odgovarajući, plastična, 1m cable 

1 
 

  
      

25 
Crevo za Bunzenov plamenik (razne dimenzije, 
ponuditi jedinstvenu cenu) 

2 
 

  
      

26 
Crevo, silikonsko ø 10/13 mm (10,0x1,5x13,0 
mm) 

1 
 

  
      

27 Crevo, silikonsko ø 6/8 mm (6,0x1,0x8,0 mm) 1          

28 Crevo, vakuum ø 10/26 mm (10,0x8,0x26,0 mm) 1          

29 Crevo, vakuum ø 12/20 mm (12,0x4,0x20,0 mm) 1          

30 
Crevo, vakuum, PVC armirano, ø 7/14 mm 
(7,0x3,5x14,0 mm) 

1 
 

  
      

31 
Cuvette semi-micro PLASTIBRAND PMMA, 100 
kom/pak 

1 
 

  
      

32 Čaura od celuloze (za Soxhlet) 25 kom/pak 1          

33 Čaure za ekstrakciju 33x94 25 kom/pak 1          

34 Čaure za ekstrakciju masti 33x70cm 25 kom/pak 1          

35 
Čaure za ekstrakciju masti po Soxhletu 
33x80mm 25 kom/pak 

1 
 

  
      

36 Četka za pranje 2          

37 Četka za pranje epruveta br. 0 1          
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

38 Četka za pranje epruveta br. 1 1          

39 Četka za pranje epruveta br. 2 1          

40 Četka za pranje epruveta br. 3 1          

41 Četka za pranje epruveta br. 4 1          

42 Četka za pranje flaša od ½ l 1          

43 Četka za pranje flaša od 1 l 1          

44 Discovery C18 HPLC Column, 250 x 4,6 mm 1          

45 Disposable reaction vessel, PLASTIBRAND, 1          

46 Disruptor Beads, diam.0,1mm, 375g 1          

47 DNeasy Plant Mini Kit(50),15-25C 1          

48 Double spatila, 200mm, Kleinfeld Spatules 1          

49 držač/drška za ezu 1          

50 
ECO 6 Air refrigerator with ground cone, 
1kom/pak 

1 
 

  
      

51 
ECO 6 COD Test tube o 42 x 200 mm 200 ml, 
3kom/pak 

1 
 

  
      

52 
Econofilter Regenerated  cellulose 25/45, 100 
KOM/PAK 

1 
 

  
      

53 Elektroda za PH metar  wtw serise inolab Ph 720 1          

54 Elkay sample cup, 2 ml, PE, Agilent 1          

55 Eppendorf PCR epruvete 0,2ml, 1000 kom/pak 1          

56 Epruvete Safe-Lock 1.5 ml, set 1000kom 1          

57 Epruvete sterilne sa zapušačem PVC16x10mm  10          

58 
Extraction thimbles MN 645 Format 33x94mm 
(liner diameter x Height), 25 kom/pak 

1 
 

  
      

59 
Extraction thimbles, standard quality made from 
cellulose, MN 645 (IDxH: 22x80 mm), 
25kom/pak 

1 
 

  
      

60 
Extraction thimbles, standard quality made from 
cellulose, MN 645 (IDxH: 33x94 mm), 25kom/pak 

1 
 

  
      

61 
Ferrule, 0.4 mm id, 15% graphite/85%Vespel, 0.1 
to 0.25 mm column, short, 10kom/pak, Agilent 
Technologies 

1 
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

62 

Ferrule, 0.4 mm id, preconditioned for MSD 
interface, 15% graphite/ 85% Vespel, 0.25 mm 
column, long, recommended Agilent GC/MS 
transfer lines with MS interface column nut, p/n 
05988-20066, 10 kom/pak, Agilent Technologies 

1 

 

  

      

63 Filter ABE1-6057 1          

64 
Filter hartija,  Whatman 4, precnik 110mm, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

65 
Filter hartija,  Whatman 4, precnik 180mm, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

66 
Filter Paper Circles MN 619 de 11 cm dia, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

67 
Filter Paper Circles MN 640 md 15cm, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

68 
Filter Paper Sheets MN 651 58x58 cm, 
250kom/pak 

1 
 

  
      

69 
Filter Paper Sheets MN 751, 58x58cm, 
500kom/pak 

1 
 

  
      

70 
Filter Papers Folded MN 614 1/4 32 cm di, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

71 
Filter Papers Folded MN 615 1/4 24 cm di, 100 
koma/pak 

1 
 

  
      

72 
Filter papir kvantitativni crna traka R-125, 100 
kom/pak 

1 
 

  
      

73 Filter papir MN640 15cm, 100kom/pak 1          

74 
Filter papir(plava traka) 110mm, kutija, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

75 
Final Filter za Simplicity UV, Millipore, 
MILLIPAK-20 EXPRESS, 0.22 um, MPGP02001 

1 
 

  
      

76 GAZA, dužni metar 2          

77 
Gel ploče za elektroforezu 12% PreciseTM Tris-
HEPES-SDS Precast Polyacrylamide Mini Gels 
(Thermo Scientific), pakovanje 

1 
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

78 GUIDE 702-750 1          

79 Gumena kapalica za pipete 10          

80 Gumena pumpica za automatsku biretu  2          

81 Gumene kapice za pasterove pipete  2          

82 Gumene laboratorijske rukavice 100kom/pak 1          

83 Gumeni cepovi za epruvete 16x160  2          

84 gumeni čepovi različite dimenzije 2          

85 Gumeni nastavci za pipete  2          

86 Gumeni prsten za vakuum boce 1          

87 Gumice za kapalice 10          

88 Gumice za Pasterove pipete 10          

89 gumice za sterilizaciju, 100kom/pak 5          

90 
Hammacher SpatulasChathaway, Double-
Ended, 100mmm 

1 
 

  
      

91 
Hilzne za ekstrakciju, kartonske, 22x80, 
25kom/pak 

1 
 

  
      

92 
Hilzne za ekstrakciju, kartonske, 33x90, 
25kom/pak 

1 
 

  
      

93 
Hiruske maske sa Al trakom i filterom, sa 
gumicom, zelene, 100kom/pak 

1 
 

  
      

94 
Hvataljke za stalak, clamping range 0 to 80, Za 
elektrodu pH-metra 

1 
 

  
      

95 indikatorska hartija ph 0-14, 100kom/pak 1          

96 Keramicka ploca 16 x 16 1          

97 Kertridž za Simplicity UV, Millipore, SIPKOSIA1 1          

98 Kiveta polistiren 4,5ml 10mm, standard, 1          

99 
Kleme (ZA BIRETE, BALONE ZA DESTILACIJU, 
HLADNJAKE...) 

1 
 

  
      

100 Kleme trouglaste 1          

101 Kleme viljuškaste 1          

102 Kleme za birete 1          

103 
Kleme kružne 
 

1 
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

104 
Kolona za UHPLC-MS/MS Hypersil GOLD 
50x2.1, 1.9 um 

1 
 

  
      

105 
Kolone Chromabond C18 ec/1000mg, 
30kom/pak 

1 
 

  
      

106 Kompresa sterilna 10cmx10cm, 8kom/pak 10          

107 Kontaktni termometri  0-120  izduženi 1          

108 
Kvalitativni filter papir, 1602/NF, 580x580mm, 
70g/m2, Munktell ili odgovarajući 

1 
 

  
      

109 
Kvantitativni filter papir (CRVENA TAKA-4, R 
150, Munktell&Filtrak), 100kom/pak 

1 
 

  
      

110 
Kvantitativni filter papir (Filter Paper Circles MN 
640 de 12,5 cm diameter), 100kom/pak 

1 
 

  
      

111 
Kvantitativni filter papir (PLAVA TAKA-4, R 110, 
a.100, Munktell&Filtrak), 100kom/pak 

1 
 

  
      

112 Kvarcne kivete 10mm 1          

113 Lab. masice 1          

114 
Laboratorijska mast za stakleno posuđe, vakum 
mast 

1 
 

  
      

115 Laboratorijska PVC lopatica 110x215 1          

116 Laboratorijske kasicice (razne veličine) 1          

117 Laboratorijske makaze 1          

118 Laboratorijske rukavica t= +232 C 1          

119 Laboratorijski sat 1          

120 Laboratorijski stalak za epruvete 1          

121 
Laboratorijski stalak, base frame „tube“ V, 
600x400x1000,  

1 
 

  
      

122 Lajneri 4 mm ID za GC-uECD, 5183-4694,  1          

123 Lakmus hartija, 100kom/pak 1          

124 Lateks rukavice sa puderom 100 kom/pak 1          

125 Lead-Pb, Coded HC Lamp, Agilent Technologies 1          

126 
Lens cleaning tissues Grade 105, 100x150mm, 
25kom/pak 

1 
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

127 
LLG-Glsdd microfiber filter, binder free, 47 mm, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

128 Macro pip. controller/membrane filt. 3um 1          

129 Magnet za mesalicu 6x30mm 1          

130 Magnetic stiring bar 15mm 1          

131 Magnetic stiring bar 15x4.5 mm  1          

132 Magnetic stiring bar 20x6 mm  1          

133 Magnetic stiring bar 45x8 mm  1          

134 
Magnetic stiring bars Cylindrical,  with Pivot 
Ring 60mm (Φ8.5mm) 

1 
 

  
      

135 Magnetic stirring bar, PTFE, 20x9mm 1          

136 Magnetic stirring bar, PTFE, 25x10 mm 1          

137 Magnetic stirring bar, PTFE, 6x20 mm 1          

138 Magnetic stirring bar, PTFE, 8x45 mm 1          

139 Mašice 1          

140 Medicinski špricevi stakleni, 20ml 1          

141 Medincinski špricevi PVC, 20ml  1          

142 Metalna špatula dupla, 150 mm 1          

143 
Metalni čepovi za epruvete, Prečnik 17mm  
Visina 30mm 

1 
 

  
      

144 
Micro clamp, 150 mm lenght, malleable cast 
iron, green varnished, finger with cork, Bochem 
Lab 

1 
 

  
      

145 Micro pipette Controller 1          

146 
Microcetrifuge tubes PLASTIBRAND, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

147 Microliter syringes Hamilton 1705rncp for HPLC  1          

148 Microliter syringes, with needle, Type 7 1          

149 Mikropipeta 1000 μl 1          

150 Mikropipeta 200 μl 1          

151 Mikropipeta 20-200ul 1          

152 Mikropipeta 5 ml 1          
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

153 
Mikrotitar ploče, 96 mesta, PS transparent, U 
shape 

1 
 

  
      

154 Mikrotube 0,5ml, 1000kom/pak 1          

155 mufovi 1          

156 
N 20 Aluminium crimp cap, silver, center, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

157 
N 22 septa Silicone natural/PTFE beige, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

158 
N24 PP screw cap, white, closed top, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

159 Nadeln, LUer-Lock, 50mm 1          

160 
Nastavci za pipete 10ul, 30 mm(kratki), 
1000kom/pak 

1 
 

  
      

161 Nastavci za pipete 200ul,bezbojni, 1000kom/pak 1          

162 Nastavci 1000ul, pak/1000 kom 1          

163 Nastavci 200ul,pak/1000kom 1          

164 
Nastavci za mikropipetu, 40 mm, (0,1-2,5 µl), 
100 kom/pak 

1 
 

  
      

165 
Nastavci za mikropipetu, 45 mm, (2-20 µl), 100 
kom/pak 

1 
 

  
      

166 
Nastavci za mikropipetu, 50 mm, (2-200 µl), 100 
kom/pak 

1 
 

  
      

167 
Nastavci za mikropipetu, 70 mm, (100-1000 µl), 
100 kompak 

1 
 

  
      

168 Nastavci za pipete 2-200 ul, žuti 1000kom/pak 1          

169 
Nastavci za pipete, 5 ml, Brand, 
1000kom/pak                 

1 
 

  
      

170 Needles for syringes 1701-171010 Hamilton  1          

171 
Non-stick Liner O-Ring, 5188-5365, 10kom/pak, 
Agilent Technology 

1 
 

  
      

172 
Nylon Syringe filters, 25mm 0,22 um, 
100kom/pak 
 

1 
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

173 
Nylon Syringe filters, 25mm 0,45 um, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

174 OASIS HLB 3 cc 60mg 100kom/pak 1          

175 OASIS HLB 6cc 200 mg CRT 30kom/pak 1          

176 OASIS WAX 6cc cartr 150 mg 30 um 30kom/pak 1          

177 
Obična gumena creva, fi spoljašnji 18 mm, metar 
dužni 

1 
 

  
      

178 Optical glass column 10mm 1          

179 Optical quartz column 10mm  1          

180 Papir klobučni 30g 60x100 1          

181 Papir za autoklav sterilizaciju masni papir kg 1          

182 
Papir za hromatografiju, MN 261 58X60 cm M-
Nagel, 100kom/pak 

1 
 

  
      

183 Papirna vata kg 1          

184 PARAFILM M 10cmx38m, 10kom/pak 1          

185 Partition Tubes (coated)-GTA, 10kom/pak 1          

186 pH-Fix indicator sticks pH 0 - 14, 100kom/pak  1          

187 pH-Fix indicator sticks pH 4,5 - 10,0, 100kom/pak 1          

188 Pinceta labor, dužina 10cm 2          

189 Pinceta labor, dužina 20cm 1          

190 Pipettenspitzen blau, 100kom/pak 1          

191 
Plain screw caps N 24 PP screw cap, white, 
closed top, no liner, 100kom/pak 

1 
 

  
      

192 plasticni spricevi, 10 ml 50          

193 plasticni spricevi, 5 ml 50          

194 Plasticni stalci za epruvete 1          

195 plastična čaša 2000 ml 1          

196 plastična čaša 3000 ml 1          

197 plastična čaša 5000 ml 1          

198 PLastična kašičica, 150 mm 5          

199 Plastična kutija za 100g kozmetičkog preparata 20          

200 Plastične posude 100ml 5          
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

201 Plastične posude 50ml 5          

202 Pleh za laboratorijsku peć, 20x60cm  1          

203 
Polarimetrijska cev 200dm, Polarimetar Optika 
Italija Pol1, dimenzije: 100mm i 200mm 

1 
 

  
      

204 Polumaska 6200, siva, srednje veličine 1          

205 PP Screw cap, black, center hole, 100kom/pak 1          

206 PRECISE (TM) PROTEIN GELS, Pierce Chemicals 1          

207 propipeta 2          

208 propipeta (obična crvena gumena)  2          

209 Propipete gumene 2          

210 
Protein gels (10 well), 12% precise, 
Thermoscientific 

2 
 

  
      

211 Prsten za azbestnu mrežicu Φ 10 mm 1          

212 Prsten za filtraciju Φ 8 mm 1          

213 PVC boca za uzorke 2          

214 PVC boce 500ml 1          

215 PVC boce 1000ml 1          

216 PVC bocice 100ml 1          

217 PVC bocice 250ml 1          

218 PVC creva 4mm, metar dužni 1          

219 PVC creva 6mm, metar dužni 1          

220 PVC creva 8mm, metar dužni 1          

221 PVC creva 10mm, metar dužni 1          

222 PVC creva 12mm, metar dužni 1          

223 
PVC graduisane plastične bočice sa navojem i 
čepom 100 ml  

1 
 

  
      

224 
PVC graduisane plastične bočice sa navojem i 
čepom 250 ml   

1 
 

  
      

225 
PVC graduisane plastične bočice sa navojem i 
čepom 500 ml  Kautex, Nalgene 

1 
 

  
      

226 PVC graduisani bokali 1 L Vitlab 1          

227 PVC graduisani bokali 2 L Vitlab 1          
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

228 PVC kanister sa slavinom 20 L Nalgene 1          

229 PVC kanister sa slavinom 25 L Nalgene 1          

230 PVC kanister sa slavinom 50 L Nalgene 1          

231 PVC kantice 2l 1          

232 PVC kantice 5l 1          

233 PVC kantice 10l 1          

234 PVC laboratorijske tacne, 30x30 cm  1          

235 PVC špric boce 50 ml  1          

236 PVC špric boce 100 ml  1          

237 PVC špric boce 250 ml  1          

238 PVC špric boce 500 ml   1          

239 PVC špric boce 1000 ml   1          

240 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 615, 
150 mm diameter, 100kom/pak 

1 
 

  
      

241 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 615, 
185 mm diameter, 100kom/pak 

1 
 

  
      

242 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 619 
de, 150 mm diameter, 100kom/pak 

1 
 

  
      

243 
Qualitative filter papers / Filter Circles MN 619 
de, 185 mm diameter,100kom/pak 

1 
 

  
      

244 Reagens bočice sa kapaljkama, 60ml 1          

245 
Regenerated cellulose filter membranes pore 
size:0,45 µm; diameter: 47 mm, 100kom/pak 

1 
 

  
      

246 Rukavice nitrilne netalk. vel. M, 100kom/pak 1          

247 Rukavice nitrilne talkirane. vel. M, 100kom/pak 1          

248 Rukavice nitrilne talkirane. vel. L, 100kom/pak 1          

249 SABODERM TCC 4KG/pak 1          

250 Sample vials N 8-1, clear threaded 1          

251 SANITETSKA VATA 1000g 1          

252 
Sartorius membran filter ili odgovarajući, 
Veličina pora 0,45 um, prečnik 5cm, 100kom/pak 

1 
 

  
      

253 
Screw caps N9 with centre hole, blue sea, 
100kom/pak 

1 
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

254 
Screw neck vials N 24 (EPA), 40 ml, 27.5×95 mm, 
amber, flat bottom, 100kom/pak 

1 
 

  
      

255 
Selenium-Se, Coded HC Lamp, Agilent 
Technologies 

1 
 

  
      

256 
Sep-Pak Plus AC-2 Cartrigdes Waters, 
50kom/pak 

1 
 

  
      

257 
Sep-Pak Vac 12cc(2g) Silica Cartridges Waters, 
20kom/pak 

1 
 

  
      

258 
Septum N 22 Silicone neutral / PTFE beige, 45° 
shore A, 3.2 mm, 100kom/pak 

1 
 

  
      

259 
Septum, bleed and temperature optimized 
(BTO), non-stick, 11 mm, Agilent Technologies, 
100kom/pak 

1 
 

  
      

260 Signalni sat, rotatimer 1          

261 Silica 100 mg/6ml BAKERBOND SPE 30kom/pak 1          

262 Silika gel 1          

263 Silikonska creva un.prečnik 12mm, metar dužni 1          

264 Silikonska creva, fi spoljšnji, 10 mm, metar dužni  1          

265 Silikonska creva, fi spoljšnji, 8 mm, metar dužni  1          

266 Silikonska pasta 1          

267 Skalpel 1          

268 Spric dvodelni 2ml 100kom/pak 2          

269 Spric dvodelni 5ml  1          

270 Staklene perlice, kg 1          

271 Stalak za birete 1          

272 Stalak za epruvete 1          

273 stalak za eze 1          

274 Stalak za filtriranje  1          

275 Stalak za petri ploče  1          

276 Stalak za pipete 1          

277 Stalak za sušenje laboratorijskih sudova  1          

278 Stege za birete i balone 1          
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R. 
br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

279 špatula 250 mm – drvena drška 1          

280 Špatula sa drvenom drškom 165x27mm 1          

281 Špatula set, 7 kom/pak 1          

282 Špric dvodelni 50 ml 50kom/pak 1          

283 Štapić magnetni, presvučen teflonom, 4,5 1          

284 Štapić magnetni, presvučen teflonom, 6,0 1          

285 Štoperica 1          

286 Teflonsko platno 1          

287 Termometar 0-100(rez.±1) 1          

288 Termometar 0-120 1          

289 Termometar 0-50 1          

290 Termometar 0-60 (rez.±0.05) 1          

291 Termometar -30-50 (rez.±1) 1          

292 

Trakice za određivanje mlečne kiseline, Lactic 
asid test, Merck ili odgovarajući, test za 
određivanje koncentracije mlečne kiseline, 
50kom/pak 

1 

 

  

      

293 

Tronožac (Standardni laboratorijski metalni 
tronožac (okrugli), eng. Tripod stands, zinc-
coated steel. With cirkular top and flared legs, 
visine cca 18 cm, prečnik prstena cca 13 - 15 cm). 
Debljina pocinkovane metalne žice od koje je 
izrađen treba da bude 7 – 8 mm. Takođe 
alternativa su tronošci (ili četvoronošci) sa 
keramičkom pločom) 

1 

 

  

      

294 Tzero Hermetic Lids, 100kom/pak 1          

295 Tzero Pans, 100kom/pak 1          

296 Ultrafiltration discs 5 000 Da, Millipore 1          

297 Ultrafiltrations discs 30 000 Da, Millipore 1          

298 Ulje za vakuum pumpe, litar 1          

299 Univerzalne mašice 1          
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br. 

Naziv potrošnog materijala sa zahtevom 
kvaliteta prоizvоđаč (u skladu sa čl. 72 

Zakona, svako pozivanje na proizvođača 
praćeno je rečima ili odgovarajući) 

Količina 
(kom) 

Ponuđeni 
proizvođač 

Јеdiničnа 
cеnа bеz 

PDV-а 

Јеdiničnа 
cеnа sа PDV-

оm 

Ukupnа cеnа 
bеz PDV-а 

Iznоs PDV-а  
nа ukupnu 

cеnu 

Ukupnа  
cеnа sа 

PDV-оm 

300 
Univerzalni indikatorski papir pH 1-11 Macherey-
Nagel  

1 
 

  
      

301 UV- Cuvette micro, center height 8.5 mm 1          

302 
UV lampa za Simplicity UV, Millipore, 
SIM0000UV 

1 
 

  
      

303 Vacuum Desiccator Novus, 332/380mm, Duran 1          

304 Vakuum mast, 100g 1          

305 
Vial, screw top, clear, certified, 2 mL, 
100kom/pak, Agilent Technologies 

1 
 

  
      

306 
Whatman Grade GF/F Glass Microfiber Filters, 
100kom/pak Size: 4.7 cm  

1 
 

  
      

307 Zink-Zn, Coded HC Lamp, Agilent Technologies 1          

Укупна цена без ПДВ - а 
Износ ПДВ - а 

Укупна цена са ПДВ -ом 

 

 

 
 
Упутство како да се понуни табела.   
У кoлoну 4 пoнуђaч уписуje прoизвoђaчa зa дoбрo кoje нуди. 
У колону 5 понуђач уписује јединичну цену добара, без ПДВ - а.  
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ - ом.  
У колону 7 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ - а.  
У колону 8 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену.  
У колону 9 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ - ом. 
У ред: Укупна цена без ПДВ-а, понуђач уписује збир колоне 7.  
У ред: Износ ПДВ-а, понуђач уписује збир колоне 8.  
У ред: Укупна цена са ПДВ-ом , понуђач уписује збир колоне 9. 

 
Место и датум                 Понуђач 

____________________      М. П.       _________________________ 

потпис овлашћеног лица 

 

НАПОМЕНА: Образац  табеле  Понуде, овлашћено лице  понуђача  мора  да  попуни,  потпише и  овери   печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац табеле  потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе 

понуђача . 
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11. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

о набавци добара – Лабораторијски материјал и прибор, на период од годину дана 
 

Напомена: Наручилац наводи да је понуђач у обавези да попуни, потпише и овери печатом модел 
уговора, чиме потврђује да прихвата све елементе Модела уговора. У случају подношења понуде 
са учешћем подизвођача, Модел уговора потписује и оверава печатом понуђач а у случају 
подношења заједничке понуде, онај понуђач који је означен да ће у име свих понуђача потписати 
уговор, а све према споразуму којим се чланови групе међусобно а и према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке и који достављају у оквиру понуде. 

У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора морају бити наведени сви 
чланови групе понуђача, односно сви подизвођачи, у случају подношења понуде са подизвођачем) 

 
закључен дана*________________.године (*попуњава Наручилац приликом закључења уговора), 
у Новом Саду, између: 
 

Уговорне стране: 

1. Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара 
број 1, Нови Сад,  ПИБ 100721916, матични број 8055203, кога заступа в. д. декана, проф. др 
Золтан Заварго, у даљем тексту Наручилац 
 

2. Понуђач____________________________________ са седиштем у ____________________, 
улица _________________________________________, број _________, ПИБ _______________, 
матични број _______________, рачун број _________________________________, код 
пословне банке __________________________________________________________________, 
кога заступа ______________________________________________________________________, 

 
 

Са заједничким понуђачем/понуђачима 
 
 

Са подизвођачем/подизвођачима 
 
 

 
у даљем тексту Испоручилац. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), и 
других подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности, број ЈНМВ 16/15, чији је предмет набавка добара – Лабораторијски 
материјал и прибор и 
- да је Испоручилац доставио Понуду број: ________________ од _____________________. године, 

која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу 

овог уговора и саставни је део уговора (у даљем тексту Понуда).  
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Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка добара - Лабораторијски материјал и прибор (у даљем 
тексту: Добра) у свему према спецификацији Наручиоца и Понуди Испоручиоца које чини 
саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

 
Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара из члана 1. Уговора  износи укупно 

____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом (20%), а 
добијена је на основу јединичних цена количина из табеле понуде Испоручиоца.  
 

Наручилац задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1. овог члана, 
уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене елемената на 

основу којих је одређена. 
 
Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара, 

паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак 
добара. 
 

Члан 3. 
 

 Уговорне стране су сагласне да Наручилац изврши плаћање за испоручена добра из 
члана 2. став 1. овог уговора Испоручиоцу у року од  ______ (__________) дана од дана пријема 
исправно сачињеног рачуна за испоручена добра, налогом за плаћање у корист пословног рачуна 
Испоручиоца. 

 
Члан 4. 

 
 Испоручилац се обавезује да испоручује предметна добра свакодневно, а у року од ____  

(_________) часа/ова од пријема наруџбенице од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Члан 5. 
 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручује добра сукцесивно, у складу са 
потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике које одреди Наручилац. 

 
Члан 6. 

 
Наручилац  ће у складу са својим потребама Испоручиоцу испостављати појединачне 

наруџбенице ради испоруке производа који су предмет уговора. 
 
Наведене количине из Табеле понуде-спецификације добара су оквирне и структура 

поручених добара може да варира у односу на спецификацију само у оквиру укупне уговорене 
вредности. 
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Наручилац ће Испоручиоцу наруџбенице испостављати писменим путем или путем  e-

maila. 
 
Наруџбеница Наручиоца мора да садржи назив производа и количину. 

  
Члан 7. 

 
Уговорне стране су сагласне да је место испоруке добара из члана 1. овог уговора 

Технолошки факултет, Булевар цара Лазара број 1, Нови Сад и то у просторију коју одреди 
Наручилац. 

 
Члан 8. 

 
Испоручилац је дужан да добра који су предмет уговора превезе транспортним 

средством, у одговарајућој амбалажи, ради обезбеђења квалитетне заштите добара с обзиром 

на њихова својства. 

 

Члан 9. 
 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добара оцени да исти нису 
прописаног односно уговореног квалитета, овлашћен је да одбије пријем истих уз обавезу да 
писменим путем одмах обавести Испоручиоца и захтева нову испоруку у истим количинама у 
року од осам дана, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати Испоручиоцу. 

 
У случају из претходног става, Испоручилац је дужан да у остављеном року испоручи 

Наручиоцу добра која су предмет уговора прописаног, односно уговореног квалитета. 
 

Члан 10. 
 

Наручилац је дужан да Испоручиоцу стави приговор на количину добара који се 
испоручују, одмах приликом преузимања производа. 

 
Сваки накнадни приговор Наручиоца сматраће се неблаговременим и неће обавезивати 

Испоручиоца. 
   

Члан 11. 
 

Уговор се закључује на период од годину дана, односно до реализације уговорене 
вредности из члана 2. овог Уговора у зависности шта пре наступи. 

Уговор важи од дана потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 12. 
 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.   
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Члан 13. 

 
 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 14. 
 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

 
Члан 15. 

 
 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка 
задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Испоручилац. 
 

              НАРУЧИЛАЦ                   ИСПОРУЧИЛАЦ 

_______________________________                                                     _______________________          

проф. др Золтан Заварго, в.д. декана 
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ОБРАЗАЦ  12 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

за јавну набавку мале вредности – добара – Лабораторијски материјал и прибор, редни број 
набавке ЈНМВ 16/15 

 
ПОНУЂАЧ: ____________________________________________________________ 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Врста трошка Вредност 

  

  

  

  

  

  

  

Укупан износ трошкова припремања понуде  

 
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 
   

   
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П.  

 
Напомена: Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме 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. 

Достављање овог обрасца није неопходно. 
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице  понуђача  мора  да  попуни,  потпише 

и  овери  печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.  
 У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група 
понуђача може да се определи да Образац  потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача, може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити Образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају 
печатом сви понуђачи из групе понуђача.        
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ОБРАЗАЦ  13 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", број 124/2012) понуђач 
_______________________________________ из ________________________ даје 
 
 
 

И З Ј А В У 
О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

 
 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам Понуду за јавну 

набавку мале вредности – добара – Лабораторијски материјал и прибор, редни број набавке ЈНМВ 

16/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.   
 
 
 
Датум:    _______________  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 
   

   
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П.  

 
 
Напомена:   

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац 
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна 
за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 
учешћа у поступку јавне набавке, ако утврди да је понуђач односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренција представља негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

Образац  изјаве овлашћено лице  понуђача  мора  да  попуни,  потпише и  овери печатом. 
Уколико понуђачи подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве 

мора бити попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, 
односно сваког понуђача из групе понуђача.  

 
Изјаву копирати у довољном броју примеракa. 
 


