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 Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 
 

ПРИМАЛАЦ : ЈКП „МИЛОШ МИТРОВИЋ“ 

Војводе Мишића 1 

11320 Велика Плана 
 

 

ПОНУДА 
За _____________________________________________________________ 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

ВОДОМЕРА  

Број 13/2020 

у отвореном поступку јавне набавке 
 

НЕ ОТВАРАТИ!!! 
 

Датум и сат подношења 

(попуњава овлашћено лице 

Наручиоца) 

Број понуде, заводни број 
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Прилог 1. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1. Подаци о наручиоцу: 

Назив фирме: ЈКП „ Милош Митровић“  ,  Велика Плана 

Улица и број: Војводе Мишића бр.1  

Седиште: 11320  Велика Плана 
ПИБ:101174845 

Матични број:07160763 

Интернет страница: http://jkpmilosmitrovic.rs/ 

 

1.2. Врста поступка: 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/15,68/15  у даљем тексту Закон) и Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова ЈКП „Милош Митровић“ , Велика Плана (у даљем тексту: 

Наручилац) спроводи отворени поступак јавне набавке. 

1.3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке су добра – „Набавка Водомера“ , број јавне набавке   13/2020 

Ознака из општег речника набавки:  38421000 – Мерач протока 

 

1.4. Сврха спровођења поступка јавне набавке: 

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

1.5. Контакт особа: 

Лица задужена за техничке карактеристике: Бобан Дејановић, руководилац РЈ Водовод, 

контакт телефон: 063/410452, Савић Бојан, извршни директор; 026/515-009 

Лице задужено за конкурсну документацију: Митровић Јелена, службеник за јавне 

набавке, контакт телефон: 063/221975, е-mail : jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com 

 

1.6. Рок за подношење понуда: 

 

Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 15.05.2020. 

године. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за 

подношења понуда на Порталу јавних набавки односно 15.06.2020 год. до 11.00 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се  дана 15.06.2020. године у 11.15 часова. 

 

 

 

 

 

 

http://jkpmilosmitrovic.rs/
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Прилог 2. 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

2.1. Опис предмета јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке су добра – Набавка  Водомера, у свему према техничкој 

спецификацији  и техничком опису добара   наручиоца.  

Ознака из општег речника набавки: ОРН 38421000 - Мерач протока 

 

2.2. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

 

- Понуђач даје гаранцију на  квалитет изведених радова у трајању од 36 месеца. 

- Набавка добара ће се  обављати сукцесивно, а према динамичком плану и захтевима  

Наручиоца (динамика ће накнадно бити дефинисана о чему ће изабрани понуђач бити 

накнадно обавештен). 

- Место испоруке добра је у седишту Наручиоца, улица Војводе Мишића бр.1 , Велика 

Плана .  

- Количине и опис добара (таксативни описи позиција количина и описа  добара) су 

ближе одређени у техничкој спецификацији конкурсне документације наручиоца 

(образац 9. конкурсне документације). 

 

 

Прилог 3. 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде  
 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  

Поступак се води на српском језику. 

 

3.2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и 

позивом за подношење понуда Наручиоца.  

Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореној и 

запечаћеноj коверти  на адресу: „ ЈКП Милош Митровић “  Велика Плана, улица  

Војводе Мишића   бр 1., 11320 Велика Плана, са назнаком « ПОНУДА – ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ ВОДОМЕРА  број 13/2020 - НЕ ОТВАРАТИ »  (образац је дат на првој 

страни конкурсне документације). 

На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон понуђача и 

име лица за контакт именованог од стране понуђача. 

Рок за подношење понуда је  до 15.06.2020  године. до 11,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати . Понуде које нису у складу са конкурсном  

документацијом сматраће се неприхватљивим. 

Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене од  

стране Наручиоца , без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће 

неотворене  бити  враћене  понуђачима са  назнаком да су  поднете  неблаговремено. 
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Отварање понуда ће се обавити јавно, пред комисијом одмах након истека рока за 

подношење понуда односно дана 15.06.2020.године у 11,15 часова у просторијама 

Наручиоца у управној згради  на адреси : улица Војводе Мишића 1, Велика Плана. 

Отварање понуда је јавно и  могу присуствовати сва заинтересована лица.У поступку 

отварања понуда могу активно да учествују само овлашћени представници понуђача. 

Представник понуђача дужан је достави уредно оверено овлашћење за учествовање у 

поступку отварања понуда. 

Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за све 

елементе који се траже у конкурсној документацији. 

Документација   које  се  прилаже  уз  понуду мора бити сачињена на   српском језику. 

Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне 

према приложеним упутствима. 

Понуде се достављају на обрасцима конкурсне документације. Уколико приликом 

попуњавања понуде понуђач  начини грешку дужан је да исту прецрта и правилно 

попуни, парафира и овери чиме ће се недвосмислено утврдити исправка. 

 

3.3.     Начин измене, допуне о опозива понуде 

 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Милош 

Митровић“, улица Војводе Мишића бр. 1, 11320 Велика Плана,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку: Набавка Водомера  број 13/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку: Набавка Водомера , за јавну набавку број 

13/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Опозив понуде за јавну набавку: Набавка Водомера , за јавну набавку број 

13/20120  - НЕ ОТВАРАТИ”,  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: Набавка Водомера  , за јавну набавку 

број 13/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте  навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

3.4. Обавезна садржина понуде 

Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и 

конкурсном документацијом. 

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:                                                        

-Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у 

прилогу 4. 

Тражени докази које издају званичне институције могу се достављати у оригиналу, 

овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним копијама, а 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  
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Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

докуметни којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. Ова документација мора бити преведена на српски језик 

и оверена од стране овлашћеног судског тумача. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 

прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог 

Закона, понуђач може, уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под пуном 

кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 

финансија и привреде; Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији 

за заштиту  животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине; Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (прилог 5.). 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о независној понуди 

(прилог 6.). 

- Попуњен,потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних и 

       додатних услова за учешће у поступку јавне набавке ( прилог 7); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (прилог 8.); 

- Попуњен, потписан, печатом оверен образац техничке спецификације радова 

(прилог 9 )  

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац модела уговора (прилог 10.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (прилог 11.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуђача да ће доставити средство 

обезбеђења уговора о јавној набавци (прилог 12.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача који заједнички 

подносе понуду –поднети уколико се иступа као група понуђача (прилог 13.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде ( образац 

није обавезан уколико нису исказани трошкови)- (прилог 14.); 

- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-моделе референц листа понуђача 

за  , 2017; 2018 и 2019.годину (прилози 15. 16. 17. ) ; 

- Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце-потврде референтних наручилаца  

за   2017; 2018 и 2019.годину (прилози бр.  18.,19.,20.). Понуђач мора имати 

остварене вредности испоручених добара  у износу најмање 27.000.000,00 

динара без ПДВ за укупан период кумулативно. Уколико је понуђач основан 

касније тако да не покрива целокупни тражени временски период уназад (  

2017; 2018. и 2019.годину) може приложити потврде о референцама за краћи 

временски период  под условом да је у том периоду остварио тражене вредност 

испоручених добара . 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из члана 

75. став 2 . Закона о јавним набавкама (прилог 21.) 

- У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем подизвођача,у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 
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- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда. 

У случају заједничке понуде од стране групе понуђача,иста као саставни део мора 

да садржи 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, 

-      понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

-      понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

-      понуђачу који ће издати рачун, 

-      рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

-      обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Једно правно лице може дати само једну понуду као самостални понуђач или као 

понуђач из групе понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити доказе о испуњености обавезних 

услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4.,  и додатних услова за 

учешће из прилога 4. редни бројеви 1. и 2. и 3. Додатне услове понуђачи из заједничке 

понуде могу испуњавати кумулативно. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, 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. 

Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити 

наведен у уговору. Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене 

набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказе о испуњености обавезних услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 

3. и 4.,  

               

3.5. Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и члану 75. став 2. Закона о јавним 

набавкама 

-  Понуђач је дужан да поштује  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 интелекуалне својине. Накнаду за коришћење патената, као и 

одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 

понуђач. 

3.6.  Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца  накнаду трошкова.  

Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме 

понуде који је саставни  део конкурсне документације. У обрасцу трошкова   припреме 

понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства 
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обезбеђења. Ако поступак  јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

Наручиоца. 

Наручилац је дужан да понуђачу   надокнади поменуте трошкове, под условом да  

понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 

3.7.   Цена је фиксна и не може се мењати.  

3.8.   Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима без 

пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност. 

Понуђач треба да попуни образац понуде са ценама у динарима. 

У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

3.9.     Важење понуде 

Обавезно навести у понуди рок важења понуде који не може да буде краћи од 30 дана 

од дана отварања понуда. Уколико буде краћи рок важења понуде, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. Наручилац може затражити од понуђача продужење 

рока важења понуде. Захтеви и одговори у вези са тим састављаће се у писаној форми. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

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

своју понуду, на начин који одређен за подношење понуде.                                                                              

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду. 

 

3.10.     Гаранција и квалитет 

Понуђач гарантује за квалитет изведених радова и испоручених добара  најмање у року 

од 36 месеца од дана примопредаје добара. Понуда која не испуњава техничке захтеве 

Наручиоца који су дати у прилогу 9. конкурсне документације биће одбијена као 

неодговарајућа. 

 

3.11. Начин и услови плаћања 

Понуђач уноси податке о начину и условима плаћања у образац понуде прилог 8. 

конкурсне документације. 

Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране  

Наручиоца и подразумева плаћање у року не краћем од 45 календарских дана, након 

испостављања рачуна. Плаћање се врши у динарској вредности. 

Понуде са роком плаћања краћим  од 45 дана по испостављању рачуна , као и понуде 

са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве. 

3.12.     Банкарска гаранција за добро извршење посла  

Понуђач чију понуду Наручилац изабере као најповољнију дужан је да у року од 10 

(десет) дана од дана  закључења уговора Наручиоцу достави неопозиву, безусловну 

(без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ – а и крајњим роком 

важности банкарске гаранције који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока . 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у 

предвиђеном року, уговор неће производити правно дејство. 
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Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење уговорних обавеза.  

Трошкови издавања банкарске гаранције падају на терет понуђача. 

Уколико понуђач прекорачи рок за доставу добра а банкарска гаранција истиче, дужан 

је да 5 (пет) дана пре истека банкарске гаранције, а о свом трошку исту продужи. 

Продужење мора бити најмање 7 (седам)  дана дуже од дана коначног рока за доставе 

добра, у супротном уговор неће производити правно дејство. Банка која издаје 

банкарску гаранцију мора бити регистрована на територији Републике Србије, а ако их 

издаје страна банка, иста мора имати кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 

кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). поменути кредитни рејтинг додељује 

рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу 

са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих или сретификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets 

Authorities – ESMA).   

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе из закљученог уговора о јавној 

набавци, Наручилац је овлашћен да реализује достављено средство обезбеђења од 

стране понуђача.           

 

3.13. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  

и то : Понуђач је обавезан да Наручиоцу уз понуду достави неопозиву, безусловну (без 

приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за озбиљност понуде  у 

износу од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ – а и крајњим роком важности 

банкарске гаранције који не може бити краћи од 30  дана  од  дана отварања  понуде. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде на предвиђен 

начин,  понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

3.14. Негативне референце 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  да је понуђач у предходне три 

године  пре објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке : 

- Поступао супротно забрани из чл.23 и 25.овог закона 

- Учинио повреду конкуренције 

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих  разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци , након што му је уговор додељен, 

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења где се у понуди обавезао  

 

3.15. Рок и место испоруке добара                           

- Место испоруке добара је франко Велика Плана, улица  Војводе Мишића бр.1, Велика 

Плана.    

 

3.16. Критеријум за оцењивање понуда 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде 

примењујући критеријум Најниже понуђене цене без ПДВ уз преференцијални 

третман домаће привреде у корист домаћег понуђача. Избор између достављених 

понуда применом критеријума најнижа понуђена цена вршиће се рангирањем понуда 

на основу укупног износа понуде из обрасца понуде уз преференцијални третман 

домаће привреде. 

Понуда са најнижим укупним износом понуде ће бити прворангирана. 
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Након коначне оцене, у случају понуда са истим укупним износом понуде, приоритет 

има понуда понуђача са највећим износом испоручених добара  за предметну набавку 

за претходни период а што се доказује потврдом за референтне радова за  2017; 2018 и 

2018. годину. (Прилог  бр. 20,21 и 22).    

Преференцијални третман домаће привреде: 

у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који испоручују добра , 

Наручилац мора изабрати понуду  домаћег понуђача, под условом да његова понуђена 

цена није већа од 5 % у односу на најниже понуђену цену страног понуђача . 

 

3.17. Објашњења конкурсне документације 

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у складу са 

чланом 63. став 2.  Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђачи могу 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, тражити у писаном 

облику уз напомену „ОБЈАШЊЕЊА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ на адреси Наручиоца: ЈКП 

Милош Митровић , ул.Војводе Мишића бр.1,11320 Велика Плана, сваког радног дана у 

времену од 07.00 до 15.00 часова. Тражење додатних информација телефоном није 

дозвољено. Ако је понуђач благовремено захтевао додатна објашњења, Наручилац ће 

му у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и 

истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки. 

Комуникација у поступку јавне набавке, а у вези са додатним информацијама, 

појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним 

набавкама.  

 

3.18. Измене и допуне конкурсне документације 

Наручилац задржава право да изврши измене или допуне конкурсне документације пре 

истека рока за подношење понуда. 

Свака измена/допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне 

документације и биће објављена на Порталу јавних набавки. 

Уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда, о чему 

ће бити обавештени сви понуђачи којима је достављена конкурсна документација, а 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављено на исти начин на 

који је објављен и позив за подношење понуда. 

 

3.19. Битни недостац понуде – разлози за одбијање понуде 

1) Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и 

захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о 

јавним набавкама. 

Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да 

испуњава обавезне услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне 

услове за учешће; 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је 

понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 5) понуда садржи друге 

недостаке због којих није могуће утврдити  ставрну садржину понуде или није  

могуће упоредити је са другим понудама. 

2) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне 

референце у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

3.20. Обустава поступка 
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Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови из 

члана 109. Закона о јавним набавкама или из објективних и доказивих разлога, који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 

потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте 

буџетске године,односно у наредних 6 (шест) месеци. 

 

3.21. Разјашњење понуде 

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже 

додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена 

било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није 

дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила 

прихватљивом односно одговарајућом. 

У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена према 

јединичној цени,а у случају несагласности износа наведених у бројкама и 

словима,примат се даје износу неведеном словима. Ако је у понуди исказана 

неуобичајено ниска цена поступиће се сходно члану 92. Закона о јавним набавкама. 

 

3.22. Поверљивост података 

Све информације садржане у овој конкурсној документацији су поверљиве и не могу се 

користити у друге сврхе осим за припремање понуде. 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене 

ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која у истој не 

учествују. Ови подаци неће бити објављивани приликом отварања  понуда, нити у 

наставку поступка или касније.         

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја зе 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је 

потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, 

поверљиви мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити 

исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљиве податке који нису означени на горе наведени 

начин. 

 

3.23. Рок за доношење одлуке о додели уговора                                                         

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет)  дана од  дана јавног 

отварања понуда. Уговор ће бити закључен одмах након истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, о чему ће понуђачи бити писмено обавештени објављивањем 

одлуке на Порталу јавних набавки. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.   
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3.24. Заштита права понуђача у поступку јавне набавке 

Питања која се односе на поступак заштите права регулисана су одредбама члана 148.-

167.ЗЈН. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту: Републичка комисија) на адресу:11000 Београд, Немањина 22-26. Захтев за 

заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail  

jkpmilosmitrovic@gmail.com или факсом на број 026/515-009, или препорученом 

пошиљком са повратницом.  

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране Наручиоца најкасније седам (7) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

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

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3  Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева 

за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

У складу са чланом 151.став 1. тач.1) – 7) ЗЈН, потпун захтев за заштиту права садржи:  

- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 

- Назив и адресу наручиоца, 

- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 

- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,  

- Чињенице и доказе којима се повреде доказују, 

- Потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, 

- Потпис подносиова захтева. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, на рачун број: 840-30678845-06, шифра 

плаћања 153 или 253, позив на број ______(навести број ЈН поводом које се подноси 

захтев за заштиту права), сврха:ЈН бр._____(навести број јавне набавке) прималац 

уплате: буџет Републике Србије. 
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Потврда о уплати таксе из члана 151.став 1.тачка 6) ЗЈН, којом  се потврђује да је 

уплата таксе извршена, прилаже се уз захтев за заштиту права приликом подношења 

захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним. 

Као потврда о уплати таксе, прихватиће се неки од следећих доказа: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе која мора да 

садржи следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши (120.000,00 динара); 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке 

или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 

уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 

права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор; 

4)Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте 

елементе. 

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права и примерак 

правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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Прилог 4. 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне 

документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа 

уз понуду, и то: 
Редни 

број 

Обавезни услови Потребни докази 

 

1. 

 

Понуђач је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре или извод из регистра надлежног 
Привредног суда (установе). 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре. 

 

2. 

Понуђач и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као чланови 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. 

  

ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 
1.Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења 

за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

1.Уверење надлежне полицијскеуправе 

МУП – а – извод из казнене евиденције. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

1.Уверење надлежне полицијске управе 

МУП – а - извод из казнене евиденције. 

(Уверења не могу бити старија од 2 

(два) месеца пре отварања понуда). 
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3. 

Изјава о поштовања обавеза које 
произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду ,запошљавању и 

условима рада ,заштите животне 

средине  као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

Прилог 21 Конкурсне документације. 

4. 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. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

И ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

1.Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да су измирени 

доспели порези, доприноси и  друге јавне 

дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе у 

којој понуђач има седиште; или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

2.Уверење локалне самоуправе да су 

измирени изворни локални јавни 

приходи. 

(Потврде не смеју бити старије од два 

месеца пре отварања понуда). 

Редни 

број 
Додатни услови Потребни докази 

1. Понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом: 

- ако је у току претходне 3  пословне 

године ( 2017. 2018. и 2019.), испоручио 

добра  који су предмет јавне набавке у 
најмањем износу од 27.000.000,00 дин. 

без ПДВ. 

 

1. Референц листе (списак испоручених 
добара  која су предмет ове јавне набавке) 

за  2017.   2018 и 2019. годину.  

Референц листа мора бити потписана и 

оверена од стране овлашћеног лица 
понуђача за сваку годину посебно. 

2.Потписане и оверене потврде 

референтних наручилаца   које морају да 
садрже вредност испоручених добара  

које су предмет ове јавне набавке, у 

укупном  износу ( кумулативно) не 

мањем од 27.000.000,00 дин. без ПДВ. 
(иста не мора бити заведена заводним 

печатом наручиоца). 

2. 
 

 

 

 
 

Понуђач располаже одговарајућим 
кадровским капацитетом: 

- ако има: минимално 5 (пет) 

дипломираних инжењера ( техничке 

струке ) 

1. Фотокопије радних књижица заједно 

са фотокопијом МА образца Фонда ПИО 

за запослене (за сваког радника 

појединачно-за најмање 5. запослених 
лица) из кога се види да је радник 

пријављен на пензијско и инвалидско 

осигурање на  неодређено време 
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Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења  

понуде                   доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 

4) Закона о јавним набавкама већ је довољно да достави фотокопију Решења о упису у 

регистар понуђача или изјаву у слободној форми којом потврђује да је  уписан у 

Регистар понуђача. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама   

надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази)  

jавно доступни. 

 

У случају наступа са подизвођачем-има, понуђач је дужан да за подизвођача-е достави 

све доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4. 

У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки 

понуђач из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под 

редним бројевима 1–4, а додатне услове наведене под редним бројевима 1;2. и 3. 

испуњавају заједно. 

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим 

Обрасцем – сматраће се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 

Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 

доказује испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, 

односно којима не доказује испуњење свих наведених услова у складу са овим 

Обрасцем, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним 

набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива. 

Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, 

понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом 

одговорног лица. Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама, а које издају државни органи, организације и друга правна лица могу се 

подносити у оригиналу, овереној копији од стране судског или општинског органа 

и у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 

надлежних органа. Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и интернет 

страницу на којој су тражени докази јавно доступни 

3. Понуђач расплаже одговарајућим 
техничким  капацитетом: 

-  Одобрење Завода за мере и драгоцене 

метале да у својим лабораторијама могу 

вршити преглед и жигосање водомера  
ISO 9001 или одговарајуће 

 

 

- Решење издато од Завода за мере и 
драгоцене метале да у својим 

лабораторијама  могу вршити преглед и 

жигосање водомера ISO 9001 или 

одговарајуће 
- узорак Водомера 20. мм  

- Атест Завода за мере и драгоцене метале 

или других овлашћених органа  о 
испуњености услова у погледу квалитета 

услуга и управљања које одговарају 

стандардима ISO 4064 или одговарајући 

са важећим сертификатом  
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Прилог 5. 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Број јавне набавке:  13/2020 Конкуришем за: 

 

___________________________________________________________________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

________________________________________________________________________ 

Адреса понуђача: 

_______________________________________________________________________ 

Величина правног лица (мало, средње или велико): 

- у  2017. години: ________________________ 

- у  2018. години: ________________________ 

- у  2019. години:_________________________ 

Одговорна особа (потписник уговора): 

______________________________________________________ 

Особа за контакт: 

_______________________________________________________________________ 

Контакт телефон: 

_______________________________________________________________________ 

Телефакс: 

_______________________________________________________________________ 

Електронска пошта: 

_____________________________________________________________________ 

Текући рачун: 

___________________________________________________________________________ 

Назив банке: 

___________________________________________________________________________ 

Матични број: 

__________________________________________________________________________ 

Порески идентификациони број: 

___________________________________________________________ 

Порески обвезник ПДВ: а) ДА          б) НЕ         (Заокружити) 

____________________________________ 

Регистарски број: 

_______________________________________________________________________ 

Шифра делатноти: 

______________________________________________________________________ 

Веродостојност података потврђује: 

________________________________________________________ 

 

Датум: ____________________ 

                                                                                            Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

             М.П 
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Прилог 6. 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Назив понуђача: _______________________________________ 

 

Адреса понуђача: ______________________________________ 

 

 

 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за 

јавну набавку добра - Набавка  водомера – за извршење уговора о јавној набавци 

радова , у отвореном поступку број  13 / 2020, на основу позива за подношење понуда 

објављеног на Порталу јавних набавки , поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
МЕСТО И ДАТУМ        ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  

                                                                                              ЛИЦА ПОНУЂАЧА 

 

_____________________                                             ________________________ 

                                                              М.П. 
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Прилог 7. 
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам обавезне и 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке: 

Ред.бр. Обавезни услови:   

1. 
да ли је понуђач регистрован за обављање одговарајуће 

делатности код надлежног државног органа 
ДА НЕ 

2. 

да ли су понуђач и његов законски заступник осуђивани за 

неко од кривичних дела као чланови организоване 
криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре 

ДА НЕ 

3. 

Изјава о поштовања обавеза које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада , 

заштите животне средине  као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

ДА НЕ 

4. 

да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе у којој понуђач има седиште, или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације 

ДА НЕ 

Ред.бр. Додатни услови:   

1.  да ли располаже неопходним пословним капацитетом ДА НЕ 

2. да ли располаже одговарајућим  кадровским капацитетом ДА НЕ 

3. да ли располаже одговарајућим  техничким  капацитетом ДА НЕ 

Понуду дајем (заокружити): 

 1. самостално 

 2. понуда са подизвођачем 

 3. заједничка понуда 

Извршење делимично поверавам ......................................................................................................... 

(назив и седиште подизвођача) 
Подизвођачу-има поверавам извршење _____________________________________________________  
а њихово учешће у укупној набавци износи _____________________ %. 
Носилац посла код заједничке понуде је ____________________________________________________  
Статус понуђача (заокружити): 

правно лице ;     предузетник ;      физичко лице 

 

МЕСТО И ДАТУМ      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  

                                  ЛИЦА ПОНУЂАЧА                                               

                                                                      М.П. 

                                                                                                         

____________________                                                       _________________________ 
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Прилог 8. 
О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 

                                                     

 

__________________________________________________________________________ 
за извршење  Уговора о  јавној набавци добра ,  број јавне набавке  13/2020 

 

Понуду дајем (заокружити) 

1. самостално- у целини 

2. понуда са подизвођачем 

3. заједничка понуда 

Извршење набавке делимично поверавам ____________________________________ 

 

Подизвођачу-има поверавам извршење______________________________________, а 

њихово учешће у укупној набавци износи_____________% 

Носилац посла код заједничке понуде је ______________________________________ 

 

Образац понуде: 

 

Понуда Треба да садржи: (попуњава Понуђач): 

 

1. Основну цену понуде без ПДВ: ( уписати)  

2. Рок плаћања:  

3. Начин плаћања:  

4. Домаћи понуђач да-не:  

5. Рок доставе  

  

 

 

Напомена: 

- Опција понуде (рок важења понуде 

изражен у броју дана  од отварања 

понуде) 

:____________________________ 

                             (попуњава Понуђач),  

 

 

 

 

                  _____________________________________ 

            

     (потпис и печат овлашћеног лица Понуђача) 
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Прилог 9. 
ПРОЈЕКАТ УГРАДЊЕ ВОДОМЕРА СА ДАЉИНСКИМ ОЧИТАВАЊЕМ И 

СЕРВИСОМ ВОДОМЕРА ЗА ХЛАДНУ ВОДУ ДО DN150 

 
ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ: 

 

1.Нови и баждарени водомери морају имати суви механизам у складу са ISO 4064 

метролошке класе „Б“ и „Ц“ или одговарајући. 

Сви водомери морају бити баждарени и жигосани у Републици Србији, и резултати 

испитивања морају се приложити уз сваки водомер. Баждарење водомера подразумева 

преглед и чишћење кућишта ( пескарењем или сачмарењем), уградњу   новог  

механизма, нових заптивки, новог сита и пломбирање. 

Сервисирани водомери морају бити припремљени за прикључивање бежичних модула 

преко којих ће се обавити даљинско очитавање. Систем очитавања се обавља на 

слободној фреквенци 868 МНz тако што се врши очитавање проласком  улицом са 

одговарајућим уређајем (ПДА) који преузима податке бежичним путем (преко 

bluetooth-a) од модула и преноси у рачунар у коме је инсталиран одговарајући софтвер 

за даље  праћење ,евидентирање и приказивање очитаних вредности. 

Трошкове софтвера  и његовог одржавања сноси   понуђач. Прикључивање-уградња 

модула на баждарени водомер мора бити изведен без скидања водомера са водоводне 

мреже и без оштећења жига. 

Укoликo сe угрaђуjу нoви мeхaнизми пoтрeбнo je прилoжити рeшeњe o oдoбрeњу типa 

вoдoмeрa сa прилoзимa, oднoснo пoсeдoвaњe тeхничкe сaглaснoсти o угрaђeнoм 

мeхaнизму кojи сe нуди у пoнуди. Укoликo сe угрaђуjу дeлoви и мeхaнизми другoг 

прoизвoђaчa  пoтрeбнo  je имaти сaглaснoст зa угрaдњу      и  дoкaз  o кoмпaтибилнoсти. 

 

2. Teхничкe кaрaктeристикe радио мoдулa зa дaљинскo oчитaвaњe који треба да 

поседује : 

-мoдул сe мoнтирa нa стaклo вoдoмeрa и имa индуктивни нaчин прeнoсa сигнaлa сa 

вoдoмeрa дo рaдиo мoдулa, 

-да поседује меморију  мин. 20 месечних читања, 

-радна фреквенција је 868 МНz, 

-заштита  модула по IP 68 протокол, 

-температурни режим рада од -25 до + 70° С, 

-напајање батеријом са дометом  мин. 50.м1., 

-трајност батерије  у модулу минимум 10.година. 

 

3. Уређај за очитавање са водомера и пренос података помоћу ГСМ картице до 

сервера 

- осетљивост 100 dBm. 

- ГСМ модем 

- СМС и ГОРС multi – slot класе 12/10 

- ГПРС мобилна станица класе Б                    

- параметрирање Оптички  IrDA кроз прозор без отварања кућишта. Посебан програм 

за параметрирање. 

- уграђене унутрашње антене 

- начин слања извештаја  e-mail-ом, периодично – једном дневно, подесиво по данима у 

месецу. 

- век трајања батерије са једним очитавањем више од 15 мерила и једном  e-mail 

поруком недељно – 5 година. 
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- уграђен сат 

- радни опсег - 20 °C до + 50 °C 

- кућиште ИП65 

       

4. Карактеристике система даљинског очитавања које треба да поседује: 

-мoрa имaти идeнтификaциjу смeрa крeтaњa вoдe (дирeктни и oбрнути), 

-дa пoсeдуje двoсмeрну кoмуникaциjу (бидирекциона), 

-дa прикaзуje стaтус бaтeриje a њeнa трajнoст мoрa бити прeкo 10.гoдинa, 

-дa прикaжe jaчину сигнaлa oчитaних урeђaja, 

-да приказује директно и реверзно (обрнуто) бројање у литрама, 

-дa имa аларм за индикaциjу цурeњa и пуцaњa цeви, 

-дa пoсeдуje  аларм за индикaциjу прeстaнкa рaдa вoдoмeрa, 

-дa мoжe функциoнисaти бeз утицaja спoљних фaктoрa (мaгнeт), 

-дa пoсeдуje oпциjу пoдeшaвaњa мeмoрисaњa стaњa нa билo кojи дaтум у мeсeцу,  

-дa oчитaвaњe стaњa сa мoдулoм мoрa имaти oпциjу дирeктнoг oчитaвaњa стања и 

очитавања последње лoгeрскe мeмoриje (oд 1. дo 31. у мeсeцу - фaктурисaњe нa 

мeсeчнoм нивoу, исти врeмeнски пeриoд), 

-да се унесу потребни софтвери на ПДА уређају , рачунару и  омогући приступ 

софтверу из баждарнице ,    

-сoфтвeр мoрa бити нa српскoм jeзику у свим сeгмeнтимa систeмa, 

-ПДA урeђaj мoрa дa има опцију могућности ручног уноса  података и опцију 

препознавања ручног и  аутоматског  уноса података,  

-систeм мoрa oмoгућити oчитaвaњe кућних и индустриjских вoдoмeрa, 

-повезивање између радио модема и ПДА уређаја је помоћу bluetootha, 

-да сви уређаји у систему поседују  IP 68 протокол, 

5.Teхничкa пoдршкa у тoку eксплoaтaциje oпрeмe зa дaљинскo oчитaвaњe мoрa бити 

oбeзбeђeнa oд стрaнe   пoнуђaчa. 

6. Зaписник o прeглeду вoдoмeрa и гaрaнтни лист. 

7. Прoцeдуру сa услoвимa зa трaнспoрт, угрaдњу, oдржaвaњe, чувaњe и рeклaмирaњe у 

гaрaнтнoм рoку. 

8. Спeцификaциjу дeлoвa, мaтeриjaлa и aктивнoсти кoje сe сaдржe у цeни сeрвисирaњa. 

9. Цeнoвник дeлoвa, мaтeриjaлa и aктивнoсти зa кoje сe нa дeфeктaжи утврди дa су  

нeoпхoднe. 

10. Огледни примерак-узорак баждареног водомера 20.мм. 

11.Техничке карактеристике електровентила где се комуникација и очитавање врши 

радијским, бежичним путем :  

- радијска комуникација –протокол 868 са бежичним очитавањем и управљањем 

- отварање и затварање вентила ( на одређени проценат и потпуно отварање и 

затварање) 

- дневни ,месечни или годишњи лимит потрошње 

- програмски мод отварања и затварања (на одређени датум или након одређеног  

протока) 

-меморисање стања на одређени датум  

-аларми против магнетне саботаже , прекида кабла , цурења ,пуцања цеви,отварања 

уређаја или ниске напуњености батерије  

- аутокалибрација вентила ( са могућношћу подешавања термина) 

- прекострујна заштита вентила ( уколико је вентилу физички онемогућено затварање 

заштита мотора) 

- Total flow – мерење укупног протока у директном смеру ,  

- Revers flow –мерење укупног протока у обрнутом смеру , 
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12. Огледни узорак електро вентила 

 

 
 

ОПИС, МАТЕРИЈАЛ, ПРОИЗВОЂАЧ И СЕРВИСЕР ВОДОМЕРА СА МЕХАНИЗМОМ 

ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ 

 

НАЗИВ                                        __________________________________________    

ОЗНАКА ОСНОВНОГ ТИПА   __________________________________     

ПРОИЗВОЂАЧ МЕРИЛА        __________________________________________    

СЛУЖБЕНА ОЗНАКА ТИПА  __________________________________________ 

РОК ВАЖЕЊА РЕШЕЊА    ____________________________________________ 

РЕШЕЊЕ ИЗДАО                  ____________________________________________ 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА          _____________________________________________ 

ДОРАДА КУЋИШТА          _____________________________________________ 

МЕХАНИЗАМ                     _____________________________________________ 

СТАКЛО                                ____________________________________________ 

ПРСТЕН                                _____________________________________________ 

ПОКЛОПАЦ                         _____________________________________________ 

ЗАПТИВАЧ                          _____________________________________________ 

ЗАВРТАЊ ЗА РЕГУЛАЦИЈУ ___________________________________________ 

ПЛОМБА                                ____________________________________________ 

СЕРВИСНИ БРОЈ              ______________________________________________ 

ФИЛТЕР                              ______________________________________________ 

 

 

Квалитет сервисираног водомера, делова и периодичног прегледа је у складу  са      

важећим    метролошким прописима који се односе на водомере и стандарде.  

Сви сервисирани водомери морају бити прописно упаковани и бити спремни за 

тренутну употребу. Вoдoмeр сe испoручуje сa унутрaшњим филтeрoм. Рoк 

испoрукe сeрвисирaњa вoдoмeрa и прeузимaњe стaрих je пeриoдичaн и oд 

трeнуткa зaхтeвa купцa нe мoжe бити дужи oд 12. дaнa.  
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДОМЕРА КОЈИ СЕ СЕРВИСИРАЈУ СА НОВИМ 

МЕХАНИЗМОМ  

         

р.бр. НАЗИВ 
НАЗИВНИ ПРЕЧНИК (мм)   

15 20 25 30 40   

1. произ.кућишта    

2. намена за хладну воду до 40 ° С   

3. механизам суви    

4. тип Хоризонтални   

5. класа тачности              ,, Б ,,   ИСО 4064 или одговарајући   

6. називни притисак(БАР) 10   

7. називни проток(м³/х) 1,5 2,5 3,5 6 10   

8. дужина кућишта(мм) 165 190 260 260 300   

 

 

 

 

 

 

 

       

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НОВИХ ВОДОМЕРА   

         

р.бр. НАЗИВ 
НАЗИВНИ ПРЕЧНИК (мм)   

15 20 25 30 40   

1. произ.кућишта    

2. намена за хладну воду до 40 ° С   

3. механизам суви    

4. тип Хоризонтални   

5. класа тачности                 ,,  Ц  ,,  ИСО 4064 или одговарајући   

6. називни притисак(БАР) 10   

7. називни проток(м³/х) 1,5 2,5 3,5 6 10   

8. највећи проток(м³/х) 3 5 7 12 20   

9. најмањи проток(м³/х) 0,03 0,05 0,07 0,12 0,2   

10. прелазни проток(м³/х) 0,12 0,2 0,28 0,48 0,8   

11. праг осетљивости(м³/х) 0,006 0,006 0,01 0,01 0,02   

12. опсег мерења мин(л) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1   

13. опсег мерења мax(м³) 99999 99999 99999 99999 99999  

 14. дужина кућишта(мм) 165 190 260 260 300  

         

К  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ –КОМБИНОВАНИ ВОДОМЕРИ 

 

Преч
н. 
  DN 

(mm) 
 

 

Qs 

макс. 
прото

к 
 

Qp 

ном. 
Прот

. 
 

Преклопни 

вентил 
 

Qt 

прел
азни 

прот. 
 

Qmin 

мин. 
Прот. 
 

Поч. 

прот
ок 
 

Мини

м. 
очит.ц

иф. 

инд/ку
ћни 
 

Маx. 

очитавање 
цифара 
 

 

 

 

 

отвара

ње 
 

затв. 
 

                                                                                                           

m 3 / h 

 L / h      L     m 3  
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50/20 

 

 

30-
100* 

15 2.5 1.5 0.20 0.05 16 1/0,05 Суви-вакум:9999999+99999 

Тачност:9999999 + 99999  

80/20 
 

 

80-
200* 

40 2.5 1.5 0.20 0.05 16 1/0,05 Суви-вакум:9999999+99999 

Тачност: 9999999 + 99999 

100/2
0 

 

 

120-
220* 

60 2.5 1.5 0.20 0.05 16 1/0,05 Суви-вакум:9999999+99999 

Тачност: 9999999 + 99999 

150/4
0 

 

 

300-
500* 

150 10.5 8 0.8 0.20 80 1/0,05 Суви-вакум:999999 + 99999 
Тачност:999999+99999 

*Опционо 
ПРИКАЗИВАЊЕ ГРЕШКЕ  

Код малих  ±5% од минималне брзине то  (Qmin) према рубу прелазног тока (Qt) 

 Код малих зона  ±2% од прелазног тока (Qt) према протоку преоптерећења (Qs) 

УСЛОВИ РАДА  

Температура воде ≤ 40 ْ C 

Радни притисак     ≤ 1.0 MPa 

Радни притисак     ≤ 1.6 MPa 
 

    

 СЕРВИСИРАЊЕ ВОДОМЕРА ДО DN 150 

-суви механизам припремљен за даљинско очитавање  

р. 

бр. 

пречници 

водомера класа 

,,Б,, јединица мере 

јединична 

цена износ    

  (ком.) (динара) (динара)   

1. 15. 600       

2. 20. 2500       

3. 25. 25       

4. 30. 25       

5. 40. 25       

6. 50.                                                         15          

7. 80. 15     
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8. 100. 5    

9. 150. 2    

10. Комбиновани  

50/20 8 
  

 

11. Комбиновани  
80/20 

4   

12. Комбиновани  

100/20 
2   

13. Комбиновани   

150/40 
1   

 

МОДУЛ ЗА НАКНАДНУ УГРАДЊУ НА СЕРВИСИРАНОМ ВОДОМЕРУ ЗА 

ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ 

р.бр. 

пречници 

водомера 

класа ,,Б,, и 

„Ц“ Јединица мере јединична цена износ   

 (ком.) (динара) (динара)  

1. 15. 110      

2. 20. 500      

3. 25. 12      

4. 30. 5      

5. 40. 6      

6. 50. 6     

7. 80. 1    

8. 100. 1    

9. 150. 1    

ЦЕНА НОВИХ  ВОДОМЕРА (суви) класа ,,Ц,,   

р.бр. 

пречници 

водомера  Јединица мере јединична цена 

износ  

(динара) 

   (ком.) (динара)  
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1. 15. 150     

2. 20. 470     

 

3. 25. 25     

4. 30. 10     

5. 40. 10     

6. 50. 5   

7. 80. 2    

8. 100. 2    

9. 150. 1   

   

ЕЛЕКТРО ВЕНТИЛ ЗА ДАЉИНСКО ЗАТВАРАЊЕ 

 

 1.пречник вентила  ½“ .......................20. комада  х..................цена/ком  = ...................... дин.  

 

2.пречник вентила  3/4“......................50. комада  х...................цена/ком  = ......................дин. 

 

3.пречник вентила  1“ ........................15. комада  х...................цена/ком  = .......................дин. 

4. уређај  за  очитавање са  водомера  и  пренос  података  помоћу ГСМ картице до сервера 

                                      ........................ 7. комада  х.....................цена/ком  = .......................дин.  

                                                                    УКУПНО =  ............................................  без ПДВ-а 

ЦЕНА НОВИХ КОМБИНОВАНИХ ВОДОМЕРА 

р.бр. 
пречници водомера  --DN Јединица мере јединична цена износ  

 (ком.) (динара) (динара) 

1. 50/20 14.     

2. 80/20 12.     

3. 100/20 10.     

4. 150/40 1.     
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        ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ КУЋИШТА ПРИЛИКОМ СЕРВИСА ВОДОМЕРА   

р.бр пречник  јединица мере 

(комад) 

јединична цена без пдв-а 

 

износ 

1. Кућиште ½ h 40   

2. Кућиште ¾  h 200   

3. Кућиште 1 20   

4. Кућиште 5/4 h 5   

5. Кућиште 6/4 h 3   

   УКУПНО:  

 

       КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ВОДОМЕРА 

р.бр контрола 

исправности 

водомера 

јединица мере 

(комад) 

јединична цена без пдв-а 

 

износ 

1. Водомер 1 ” 3   

2. Водомер ½ ” 5   

3. Водомер 3/4 ” 15   

4. Водомер 5/4 ” 1   

5. Водомер 6/4 ” 1   

6. Водомер DN 50 

комбиновани 

1   

7. Водомер DN 80 

комбиновани 

1   

8. Водомер DN 100 

комбиновани 

1   

   УКУПНО:  
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Модел уговора 

Прилог 10. 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Закључен између: 

1. ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плане, улица Војводе Мишића број 1, матични 

број: 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун 160-7096-31,  код Банка Интезе, 

телефон: 026-515-009 , e-mail:jkpmilosmitrovic@gmail.com, кога заступа вд. директор 

Александар Рачић,  као Наручиоца (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране  

        и  

 

2._________________________________(фирма)_________________________________

_______________________________(седиште), матични број:______________________, 

ПИБ:___________________________,текући рачун:______________________________, 

телефон:___________________телефакс:_______________,e-mail:___________________  

које заступа Директор ____________________________ , као Испоручилац (у даљем 

тексту: Испоручилац),  са друге стране. 

 

Подизвођачи/Учесници у заједничкој понуди: 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 

По позиву за подношење понуда за јавну набавку добара у отвореном поступку, 

објављеном на Порталу јавних набавки  дана 15.05.2020.године Наручилац је Понуђачу  

доделио Уговор о јавној набавци добра, јавна набавка број 13/2020 

Предмет овог уговора  је набавка, сервисирање и контрола исправности водомера а све 

према Техничкој спецификацији која је саставни део овог Уговора а налази се у 

конкурсној документацији. 

 

Члан 2. 

Понуђач се обавезује да достави добра  према Техничкој спецификацији која је 

саставни део конкурсне документације а према понуди бр. ___________________од 

__.___.2020.године која чине саставни део овог Уговора, у складу са позитивним  

законским прописима који регулишу област која је предмет овог Уговора.  

 

Понуђач извршење набавке делимично поверава 

подизвођачу________________________________________(навести назив подизвођача) 

и то:_______________________________________(навести део набавке који се 

поверава).  

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

   Члан 3. 

Наручилац се обавезује да Понуђачу  плати за доставу добра из претходног члана овог 

Уговора по ценама из Техничке спецификације добара што укупно износи 

_______________________динара без ПДВ – а, односно износ од: 

_____________________ динара са ПДВ – ом. 
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Наручилац се обавезује да Испоручиоцу плати цену из претходног става у року од:  45 

(дана) након испостављања рачуна . Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и 

не може се мењати.  

 

 

Члан 4. 

Понуђач се обавезује да Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење 

посла 5 (пет) дана након закључења уговора у висини од 10% од укупне вредности 

понуде са ПДВ – ом, која ступа на снагу даном издавања и са роком важности 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног рока из члана 5. овог уговора. 

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив. 

Трошкови издавања гаранције падају на терет Испоручиоца. 

Уколико Испоручилац не достави банакарску гаранцију за добро извршење посла у 

предвиђеном року, Уговор неће производити правно дејство. 

Уколико Испоручилац прекорачи рок за испоруку, а банкарска гаранција истиче, 

дужан је да 5 (пет) дана пре истека банкарске гаранције, а о свом трошку исту 

продужи. Продужење мора бити најмање 7 (седам) дана дуже од дана коначног рока за 

доставу добара. 

 

МЕСТО, НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ДОБАРА  

 

Члан 5. 

Испоручилац ће добра достављати франко Велика Плана улица Војводе Мишића бр.1 

где ће се  вршити  квантитативни и квалитативни пријем добара, о чему ће се 

сачињавати записник. 

Рoк испoрукe нових , сeрвисирaње вoдoмeрa и прeузимaњe стaрих je пeриoдичaн и oд 

трeнуткa зaхтeвa купцa нe мoжe бити дужи од 12 дана . 

Уколико дође до прекорачења рока за  из претходног става овог члана, наручилац ће 

након остављања накнадног примереног рока активирати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла. 

 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА  

Члан 6. 

Понуђач  гарантује да су испоручена и достављена добра  у време примопредаје у 

складу са Уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које 

онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну 

употребу. 

Понуђач  даје гаранцију на квалитет испоручених добара  у трајању од  36  месеца од 

дана  примопредаје добара .  

Понуђач  је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на добрима у 

току трајања гарантног рока. 

Трошкови поправке и транспортни трошкови у оквиру гарантног рока падају на терет 

Понуђача. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од 12 месеци, а ступа на 

снагу даном потписивања обе уговорне стране. Као датум закључења Уговора, уговара 

се датум наведен у деловоднику Наручиоца. 
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Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и пре истека уговореног рока у случају 

неиспуњавања уговорених обавеза са отказним роком од 15 дана који почиње да тече 

од предаје писане изјаве о отказу овог Уговора једне старне другој.    

 

Члан 8.  

У реализацији овог Уговора уговорне стране ће поступити са пажњом доброг 

привредника. За све што није уговорено овим Уговором примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 

Члан 9. 

У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом уговара 

се надлежност  стварно и месно надлежног суда . 

 

 

Члан 10. 

Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава  по 3 (три)  примерка. 

 

 

 

 

      ЗА НАРУЧИОЦА                              ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

         ВД   Директор                                Директор   

                                                    

______________________     _________________________ 

Рачић Александар,дипл.маш.инг. 
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Прилог 11. 
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА  УПУТСТВОМ  КАКО   

ДА  СЕ  ПОПУНИ  

 

Редни 

број 

 

Елементи структуре 

цене 

 

Динара без ПДВ - а 

 

Динара са ПДВ - ом 

 

1. 

 

Трошкови материјала 

  

 

2. 

 

Трошкови рада 

  

 

3. 

 

Трошкови енергената 

  

 

4. 

 

Остали трошкови 

  

 

Укупно: 

  

 

 

* Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

 

- под редним бројем 1. у табели, исказати цену коштања уграђеног материјала- у коју 

су урачунати сви елементи цене коштања; 

 

- под редним бројем 2. у табели, исказати трошкове извођења радова; 

 

- под редним бројем 3. у табели, исказати трошкове енергената (електрична енергија и 

сл. ); 

 

- под редним бројем 4, у табели, исказати остале трошкове које понуђач има.  

 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи 

понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 

 

НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују у динарима без ПДВ – а и са ПДВ – 

ом. 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                        ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

                             ЛИЦА ПОНУЂАЧА             

 

 

М.П. 
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 (Модел изјаве) 

 

 Прилог 12. 
ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО  

ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 

 

 

У вези са позивом ЈКП „Милош Митровић“  - Велика Плана  за подношење понуда за 

јавну набавку добара – Набавка Водомера у отвореном поступку број 13/2020, овим 

неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења Уговора доставити наручиоцу 

неопозиву, безусловну и на први позив наплативу банкарску гаранцију:  

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности укупне понуде без ПДВ - а, 

са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи  од  уговореног рока за доставу 

добара. 

Гаранција ће бити издата за рачун понуђача  

 

_______________________________________________ из _______________________ 

уколико му се додели Уговор о јавној набавци радова  у отвореном поступку број 

13/2020 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                               М.П.                             ПОТПИС   

                                                                              ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                                       ПОНУЂАЧА 
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Прилог 13. 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку ЈН број 13/2020 као  

група Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

 

Редни 

број 
ПОНУЂАЧ 

Врста радова које ће 

изводити понуђач- 

учесник у заједничкој 

понуди 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 

 

Место и датум                                                                      М.П. 
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Прилог 14. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Редни 

број 

 

Елементи  трошкова 

 

Динара без ПДВ-а 

 

Динара са ПДВ-

ом 

 

1. 

 

Трошкови израде узорка 

  

 

2. 

 

 

Трошкови прибављања средстава 

обезбеђења 

  

 

Укупно: 

  

 
 

* У обрасцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који 

су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади поменуте трошкове, под 

условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ 

                                                                                     ЛИЦA  ПОНУЂАЧА 

 

 

                                                            М.П. 
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(Модел референц листе понуђача за 2017. годину) 

 

 

Прилог 15. 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Р.Б. 

 

Назив добара  

 

Датум испоруке 

добара 

 

Вредност 

испоручених 

добара без ПДВ 

 

Назив и седиште 

купца/наручиоца 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

                                                                          

УКУПНО: 

 

                                                                         

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                ПОНУЂАЧА 

 

                                                           М.П. 
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(Модел референц листе понуђача за 2018. годину) 

 

 

Прилог 16. 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ  

 
 

Р.Б. 

 

Назив добара  

 

Датум испоруке 

добара 

 

Вредност 

испоручених 

добара без ПДВ 

 

Назив и седиште 

купца/наручиоца 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

                                                                          

УКУПНО: 

 

                                                                         

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                             ПОНУЂАЧА 

 

М.П. 
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(Модел референц листе понуђача за 2019. годину) 

 

Прилог 17. 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

Р.Б. 

 

Назив добара  

 

Датум испоруке 

добара 

 

Вредност 

испоручених 

добара без ПДВ 

 

Назив и седиште 

купца/наручиоца 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

                                                                          

УКУПНО: 

 

                                                                         

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                                                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                                                                    ПОНУЂАЧА 

 

М.П. 
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(Модел потврде за 2017. годину) 

 

Прилог 18. 
 

 

Назив референтног наручиоца  __________________________ 

Седиште          __________________________ 

Улица и број         __________________________ 

Телефон          __________________________ 

Матични број          __________________________ 

ПИБ          __________________________ 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је __________________________________ у  2017. години извео 

за наше  
                                                                                                     (назив понуђача)  

 

потребе  _____________________________________________________________у 

укупној  
                                                                                                              (назив радова) 

 

вредности без ПДВ – а од  __________________________________________________ динара. 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа 

у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 

отвореном поступку јавне набавке добара - Набавка Водомера са даљинским 

очитавањем и сервисом водомера за хладну воду  до ДН 150 за извршење уговора о 

јавној набавци добара, у отвореном поступку број 13/2020, и у друге сврхе  се не може 

користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

 

 

 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                    РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА                                                                               

 

М.П. 
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(Модел потврде за 2018. годину) 

 

Прилог 19. 
 

 

Назив референтног наручиоца  __________________________ 

Седиште        __________________________ 

Улица и број        __________________________ 

Телефон       __________________________ 

Матични број         __________________________ 

ПИБ         __________________________ 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је __________________________________ у  2018. години извео 

за наше  
                                                                                                     (назив понуђача)  

 

потребе  _____________________________________________________________у 

укупној  
                                                                                                              (назив радова) 

 

вредности без ПДВ – а од  __________________________________________________ динара. 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа 

у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 

отвореном поступку јавне набавке добара - Набавка Водомера са даљинским 

очитавањем и сервисом водомера за хладну воду  до ДН 150 за извршење уговора о 

јавној набавци добара  у отвореном поступку број 13/2020, и у друге сврхе  се не може 

користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

 

 

 
МЕСТО И ДАТУМ                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                              РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА                                                                               

 

М.П. 

                                                                              

 

 

 

 

 



41 

 

 

(Модел потврде за 2019. годину) 

 

Прилог 20. 
 

 

Назив референтног наручиоца  __________________________ 

Седиште         __________________________ 

Улица и број        __________________________ 

Телефон         __________________________ 

Матични број          __________________________ 

ПИБ          __________________________ 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је __________________________________ у  2019. години извео 

за наше  
                                                                                                     (назив понуђача)  

 

потребе  _____________________________________________________________у 

укупној  
                                                                                                              (назив радова) 

 

вредности без ПДВ – а од  __________________________________________________ динара. 

 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа 

у  
                                                                                                                  (назив понуђача) 

отвореном поступку јавне набавке добара- Набавка Водомера са даљинским 

очитавањем и сервисом водомера за хладну воду  до ДН 150 за извршење уговора о 

јавној набавци добара у отвореном поступку број 13/2020, и у друге сврхе  се не може 

користити. 

 

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати. 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

 
МЕСТО И ДАТУМ                                                                   ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   

                                     РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА                                                                               

М.П. 
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Прилог 21. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 

 

 

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

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара : Набавка Водомера са даљинским очитавањем и 

сервисом водомера за хладну воду  до ДН 150 бр. 13/2020, поштовао је обавезе које 

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

заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                     __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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