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Број КД:3956 

Дана:25.06.2020. године 

 

 

Јавно Комунално Предузеће 

„ Милош Митровић“ 

Велика Плана 
       

  

 

 

 

                                           КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

        ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 

,,НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА,, 

 

ЈАВНА НАБАКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 

ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА 

 

 

 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 17/2020 

                                                    

 УКУПАН БРОЈ СТРАНА:80 

             ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ:   (30.06.2020.године) 

 

 

 

Рок за достављање понуда 

 

 30.07.2020. године до 11,00 часова 

 

Јавно отварање понуда 

 

30.07.2020. године у 11,15 часова 

 

 

 

 

 

Велика Плана, јун 2020.године 

 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015. у даљем тексту: Закон), чл. 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

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



2 

 

гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  3954 од 
25.06.2020.године и Решења о именовању комисије  за јавне набавке бр. 3955 од 25.06.2020. 

године , за спровођење поступка јавне набавке припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку добара – „Набавка водоводног и канализационог материјала“ ЈН бр. 

17/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Поглавље Назив поглавља 
I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
IV Техничка спецификација по партијама - Табела  
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 
VI Правила оквирног споразума, критеријуми за доделу оквирног споразума и 

појединачних уговора/наруџбеница 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
VIII Образац понуде (са Образцем структуре цене) 
IX Модел оквирног споразума 
X Модел уговора/наруџбенице 

XI Образац трошкова припреме понуде 
XII Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл.75 ЗЈН 

ХIII Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл.75 ЗЈН 

XIV Образац изјаве о независној понуди 
ХV Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона 
ХVI Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења за добро извршење 

посла 
XVII Образци потврда референтих наручиоца за 2018. и 2019. годину 

 
 

 

 
 

 

 

 

Напомена: 
Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних 

набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, 

као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. 

ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/1 

 

 

 

 I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
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1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ЈКП „ Милош Митровић“  Велика Плана 

Адреса: Војводе Мишића бр.1, 11320 Велика Плана 
ПИБ: 101174845 

МБ: 07160763 

Интернет страница: http://jkpmilosmitrovic.rs/ 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују Jавне набавке.  

На ову Јавну набавку ће се примењивати: Закон о Јавним набавкама; Закон о општем управном  

поступку у делу који није регулисан Законом о Јавним набавкама; Закон о облигационим  
односима након закључења Уговора о Јавној набавци и закључивања оквирних споразума; 

Правилници који уређују поступак Јавних набавки донети од надлежног министарства, као и 

други закони и прописи који важе у Републици Србији. 

 

3. Предмет Јавне набавке 
Предмет Јавне набавке број 17/2020 су добра – Набавка водоводног и канализационог 

материјала по партијама 

 

4. Циљ јавне набавке 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирних споразума по партијама са 
најмање три  добављача у трајању од годину  дана до износа процењене вредности партије, а 

према конкретној потреби Наручиоца биће издата наруџбеница у складу са  чланом 40а. став 2. 

Закона. 
Уговорена обавеза не настаје потписивањем оквирног споразума, већ издавањем појединачних 

Наруџбеница и то: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у 

складу са чланом 40а став 2. тачка 1. Закона , наруџбеница ће бити издата добављачу 
који је понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуде; 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, 

у складу са чланом 40а став 2. тачка 2. Закона, биће упућен позив свим потписницима 
оквирног споразума да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити 

издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 

НАПОМЕНА: Оквирни споразуми   биће потписани у висини процењене вредности наручиоца, 

а укупна понуђена цена служиће за рангирање понуда. Уколико наручилац не добије одређен 
број прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са мањим бројем 

понуђача, односно и са једним. 

 

5. Јавни позив 

Наручилац ЈКП ,,Милош Митровић,, , из Велике Плане, ул. Војводе Мишића бр.1,  позива све 

заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном 
документацијом, а на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу Јавних 

набавки дана 30.06.2020 године : http://portal.ujn.gov.rs/ за прикупљање понуда у отвореном 

поступку Јавне набавке добара, ради закључења оквирног споразума. 

 

6. Рок за достављање понуда 

Понуда се сматра благовременом ако на адресу наручиоца стигне најкасније до 11,00 часова 

дана 30.07.2020.године. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која на адресу 
наручиоца буде приспела после 11,00 часова дана  30.07.2020.године. 

7. Отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 30.07.2020.године у 11:15 часова у просторијама 

наручиоца ЈКП „Милош Митровић „ из Велике Плане, улица Војводе Мишића  бр. 1. Отварању 

http://jkpmilosmitrovic.rs/
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понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда активно 
могу учествовати само овлашћени пердставници понуђача. Представници понуђача који 

присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда, предају 

Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда  које мора бити 

заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У 
случају присуствовања отварању понуда законског заступника понуђача неопходно је да се 

исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистре, ОП-образца и сл. 

Наручилац о поступку отварања понуда води записник у који се уносе следећи подаци: 
1. Датум и време почетка отварања понуда. 

2. Предмет и процењена вредност Јавне набавке. 

3. Имена чланова комисије за Јавну набавку који учествују у поступку отварања понуда. 
4. Имена представника понуђача који присуствују отварању понуда. 

5. Имена других присутних лица . 

6. Број под којим је понуда заведена. 

7. Назив понуђача, односно шифра понуђача. 
8. Понуђена цена. 

9. Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума.  

10. Уочени недостаци у понудама. 
11. Евентуалне примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда. 

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом  

отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда. 
У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу пристизања. Понуда за коју је  

поднето обавештење о повлачењу, неће се отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда  

приспела после назначеног рока. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, 

потписују и преузимају овлашћени представници понуђача и чланови Комисије за Јавну 
набавку.  

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у  

складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.Наручилац је дужан да понуђачима који нису 
учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од 3 (три) дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума са образложењем донети у року од 20 

(двадесет) дана од дана јавног отварања понуда и  објавити на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца у року од 3 (три)дана од дана доношења. 

 

8. Контакт (лице или служба) 
Лица задужена за техничке карактеристике: Бобан Дејановић , руководилац Водоводног 

сектора, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет Јавне набавке 

mailto:jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com
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Предмет Јавне набавке бр. 17/2020 су добра - Набавка водоводног и канализационог материјала 
по партијама  

Ознака из општег речника јавних набавки: 39350000- Опрема за канализационе радове , 

39370000 – Водоводна инсталација, 39300000 – Разна опрема. 

 

2. Партије 

Јавна набавка је обликована по партијама: 

 
Партија 1.- Водоводни материјал  

Партија 2.- Противпожарна и хидрантска опрема 

Партија 3.- Репаратурне спојнице 
Партија 4.- Полиетиленски електрофузиони фитинзи и фитинзи за сучеоно заваривање 

Партија 5.- Канализациони материјал 

 

3. Процењена вредност укупне јавне набавке  износи - без пореза на додату вредност 

15.840.000,00 динара, а по партијама: 

Партија 1.- Водоводни материјал ..............................................................7.000.000,00 

Партија 2.- Противпожарна и Хидрантска опрема...................................1.100.000,00 
Партија 3.- Репаратурне спојнице.................................................................600.000,00 

Партија 4.- Полиетиленски електрофузиони фитинзи и фитинзи за 

 сучеоно заваривање......................................................................................1.600.000,00 

Партија 5.- Канализациони материјал........................................................5.540.000,00 

 

4.Остали услови везани за предмет јавне набавке: 

- Наручилац ће за сваку партију понаособ оцењивати и вредновати понуде, те ће се за 

сваку партију склапати посебан оквирни споразум а максимално до износа процењене 

вредности. 

Предметна јавна набавка ће се вршити у  периоду од 12 месеци или до утрошка средстава до 
износа процењене вредности. Преузимање добара ће бити сукцесивно у периоду  важења 

оквирног споразума односно у периоду од годину дана према динамици и захтевима коју 

утврђује  Наручилац према својим потребама а у року од 24 часа од пријема писменог захтева 

Наручиоца, трошкови транспорта падају на терет Понуђача. 
За сваку партију ће бити закључен посебан оквирни споразум до износа процењене вредности.  

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу 

количине   су оквирно одређене у техничкој спецификацији и дате су ради вредновања понуда. 
Стварни обим преузетих добара  за период од годину дана може бити већи или мањи од 

предвиђених оквирних количина, у зависности од потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна 

плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности 
јавне набавке за цео период извршења оквирног споразума. 

Овај Оквирни споразум  ступа на снагу по истеку тренутно важећег Оквирног споразума  или 

по утрошку уговорених финансијских средстава из тренутно важећег оквирног споразума, и 

важи  12 месеци. 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛИЧНО 
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Техничка документација је техничка спецификација и дата је као посебне  Табеле које  саставни 
део конкурсне документације која мора бити у целости попуњена за Партију за коју Понуђач 

конкурише, у случају да нису попуњене све предвиђене колоне понуда ће бити одбијена.  

 

Техничка спецификација и потребни докази усклађености са техничком спецификацијом 

за партију 1 „водоводни материјал“ 

ПАРТИЈА 1 – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 

ПЕ ЦЕВИ НП=10, ПЕ=100 : 

 Намена је за проток хладне питке воде. 

 Материјал израде је полиетилен PEHD PE=100. 

 Радни притисак НП=10 (СДР-17). 

 Димензије су дате према спољашним пречницима цеви у милиметрима. 

 Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача, 

материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру. 

 Испорука до димензије спољног пречника је у котуровима 200 и 100 м, а за веће 

димензије испорука је у шипкама минималне дужине Л=12м. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

1. Каталог (извод каталога )произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2015 или одговарајуће  за производњу предметних добара или одговарајуће; 

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег 

стандарда SRPS EN 12201-2 или одговарајуће ; не старији од 5 година од дана 

предвиђеног за отварање понуда . 

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије 

(акредитација у складу са ISO/IEC 17025 или одговарајуће ) , не старији од 3 године од 

дана предвиђеног за отварање понуда . 

5. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

МЕСИНГАНИ КОМПРЕСИОНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ: 

У питању су: 

a) МС полуспојнице („полуспојнице-месингане“) са спољним навојем, за уградњу на ПЕ 
цевима, 

b) МС спојнице („спојке-месингане“) за спајање ПЕ цеви: 

c) МС клизне спојнице („клизна спојке-месингане“)са унутрашњим навојем за уградњу на 
поцинкованим челичним цевима. 

d) МС холендери водомера. 

 Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде. 

 Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг. 

 На телу трајно уливен  лого произвођача. 

 Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајуће  (тзв. 
„цоловни“). 

 Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“). 
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 Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2015 за производњу предметних добара или одговарајуће ; 

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег 

стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума 

предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће  ); 

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 
лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025или одговарајуће ), не старији од 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда. 

5. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ: 

 Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде. 

 У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком. 

 Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг. 

 На телу трајно уливен лого произвођача. 

 Вентили се испоручују са металним точковима. 

 Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајуће  (тзв. „цоловни“). 

 Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“). 

 Димензије које се захтевају почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2015 или одговарајуће  за производњу предметних добара или одговарајуће  

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег 

стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума 

предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће). 

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 

лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда. 

5. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

ЛГ ОГРЛИЦЕ (БЕЗ ВЕНТИЛА) ЗА   ПЕ/ПВЦ ЦЕВИ СА МИНИМУМ 4 ВИЈКА 

 Намена им је за кућне водоводне прикључке на ПЕ/ПВЦ цевима 

 Материјал израде тела (обе полутке) је EN GJS-400, или ЕN GJS-500. 

 Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра минималном дебљином 250 
микрона. 
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 На телу трајно уливен лого произвођача и димензија примене на цевима. 

 Излазни прикључак је унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајући (тзв. 

„цоловни“). 

 Димензије су дате за ПЕ и ПВЦ цеви према спољним пречницима истих у 
милиметрима. 

 Заптивка EPDM за питку воду, у складу са SRPS ISO 681-1 или одговарајуће . 

 Вијци израђени од нехрђајућег челика, или од челика у квалитету 8.8, поцинковани. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види да 

примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 

9001:2015 или одговарајуће  за производњу предметних добара. 

ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА (до ДН 600) 

 Намена је за проток хладне плитке воде НП=10,у питању су FF,FFR,T,TT,N,Q,X, 
E-KS и F-KS комади почев од ДН 50 до ДН 600. 

 ЛГ фазонски комади морају бити израђени у складу са EN 545, за НП=10. 

 Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40), или EN 
GJS-500 (GGG-50). 

 Прирубнице су израђене према важећем SRPS ЕN 1092-2 или одговарајући за НП=10. 

 Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима. 
 На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак. 

 Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна 

пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види да 

примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 

9001:2015 или оговарајући  за производњу предметних добара; 

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег 

стандарда SRPS EN 12266-1или одговарајући  за НП=10,  не старији 3 године од датума 

предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући ); 

4. Приложити фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају норму ЕН545НП 10 

бара. 

5. Приложити сертификат о сталности својстава да ЛГ фазонски комади испуњавају норме 

ЕН1092-2,  ДИН 30677, ДИН 3476, ЕН 14901 

6. Приложити важећи ГСК да се ЛГ фазонски комади пластифицирају у складу са важећом 
ГСК нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне 

заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године. 

7. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 

лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда. 

8. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 
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ЛГ УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ-РЕСТРАИН  ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ 

( ПЕ;ПВЦ;ЛГ;АЦ )  ТИП „Е“ И ТИП „У“: 

 Кућиште: Нодуларни лив-дуктил у складу са BS EN 1563 /EN GJS – 450-10 

 

 Фиксатори: Acetal copolymer класа M25 или еквивалент 
 

 Заптивка : ЕПДМ у складу са BS EN 681-1: ТIP WA WRAS одобрење 

 

 Вијци: Нерђајући челик BS EN 3506-1 тип А2 класе 80 

 

 Навртке: Нерђајући челик BS EN 3506-2 тип А4 класе 80 

 

 Заштита : „Rilsan nylon“ 11 црни WRAS одобрење 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2015 или оговарајући  за производњу предметних добара; 

3. Извештај о испитивању чврстоће кућишта и заптивености кућишта притиском према 

стандарду SRPS EN 12266-1, издат од домаћег акредитованог тела за оцењивање 

усаглашености (акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 
17025 ) за тражена испитивања и према наведеном стандарду или одговарајуће 

лабораторије не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда. 

 
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 

лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће  ), не старији од 3 године 

од датума предвиђеног за отварање понуда. 

5. Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће 

издатих од међународне институције акредитоване за издавање сертификата  за сваку 
врсту материјала посебно, са прилогом превода свих сертификата и потврда на српски 

језик оверених од стране овлашћеног судског тумача; 

6. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

ЗАСУНИ (ОВАЛНИ ): 

 Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну питку 

воду, радног притиска НП=10. 

 Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева периодично 

чишћење унутрашњости. 

 Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим стандардом 
SRPS EN 1092-2 или одговарајуће  за НП=10. 

 Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима. 

 Захтеване димензије су почев од ДН 50 , закључно са ДН 400. 

 Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар. 

 Уградне мере засуна су у складу са важећим стандардом SRPS EN 558-1 или 

одговарајуће , серије 15. 

 Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500). 
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 Спољна и унутрашња антикорозивна и електропровидна заштита је епоксидна 

пластификација минималне дебљине 250 микрона, плаве боје. 

 Клин је обележен гумом ЕПДМ. 

 Осовина је од нехрђајућег челика. 

 Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова (“О-ринг”) ЕПДМ. 

 Вијци на поклопцу тела су од нехрђајућег челика, заштићени парафином. 

 Заптивка на поклопцу је ЕПДМ. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2015 или одговарајући  за производњу предметних добара; 

3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег 

стандарда SRPS EN 12266-1 или одговарајући  за НП=10, не старији 3 године од датума 

предвиђеног за отварање понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући ); 

4. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег 

стандарда СРПС ЕН 1074-1  или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума 

предвиђеног за отварање понуда (акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући); 

5. Важећи сертификат да је понуђена арматура у складу са директивом 2014/68ЕУ за 

опрему под притиском (ЕУ сертификат),издат од стране акредитоване институције, 

6. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 
лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда. 

7. Приложити важећи ГСК да се ЛГ засуни пластифицирају у складу са важећом ГСК 

нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне 

заштите 250 микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године 

8. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ: 

 Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде. 

 Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим 
цинковањем. 

 На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга. 

 Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1или одговарајући  (тзв. 

„цоловни“). 

 Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“). 

 Димензије које се захтевају су почев од Ф=1/2“, закључно са Ф=3“. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 

карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 

9001:2015 или одговарајући  за производњу предметних добара; 
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3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда 

SRPS EN 12266-1или одговарајући  за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ISO/IEC 17025 или 

одговарајући ); 

4. Доставити важеће сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему 

воде за пиће издате од међународне организације (DVGW,KIWA и сл.), акредитоване за 

издавање сертификата. 

5. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума 

предвиђеног за отварање понуда. 

ЦЕВИ ПОЦИНКОВАНЕ: 

 Челичне водоводне шавне цеви, заштићене споља и изнутра дубински топлим 

цинковањем.  

 Испоручују се у дужини Л=6м, са нарезаним спољним навојем у складу са SRPS ISO 

228-1 или одговарајучи (ткз. “цоловни”) на оба краја и са навијеним поцинкованим 
челичним муфом на једном крају. 

 Димензије су дате према унутрашњем протоку у “цоловима”. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 

карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види да 

примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 

9001:2015 или одговарајући  за производњу предметних добара. 

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда 
SRPS EN 12266-1или одговарајући  за НП=10, или одговарајући, не старији 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда (акредатиција ISO/IEC 17025 или одговарајући ); 

4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 

(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума 

предвиђеног за отварање понуда 

ППР ЦЕВИ И ФИТИНГ ЗА ВАРЕЊЕ: 

 Намена је за хладну и топлу питку воду. 

 Материјал израде цеви и фитинга је полипропилен (ПП-Р) за питку воду. 

 Спајање цеви и фитинга је термичким путем (варењем). 

 Димензије су дате према спољним пречницима у милиметрима. 

 Радни притисак је НП=10 (цеви морају бити НП=20 због топле воде). 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија. 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2015 или одговарајући  за производњу предметних добара. 

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег 

стандарда SRPS EN 15874 или одговарајући , издате од стране акредитоване 

лабораторије, не старији 5 година од датума предвиђеног за отварање понуда. 
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4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 
лабораторије (акредатиција ISO/IEC 17025 или одговарајучи ), не старији од 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда. 

5. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

ВЕНТИЛИ ЗА ДАЉИНСКУ(БЕЖИЧНУ) КОНТРОЛУ ПРОТОКА ВОДЕ ИСПРЕД 

ВОДОМЕРА 

Код Вентил-РФ вентила комуникација се врши радијским путем.Очитавање је бежичним путем. 

Карактеристике  РФ Вентила: 

 Радијска комуникација (Вентил РФ868 протокол, бежично очитавање и управљање) 

 Потпуно отварање и затварање вентила 

 Делимично отварање и затварање вентила (на одређен проценат) 

 Дневни, месечни или годишњи лимит потрошње 

 Програмски мод отварања и затварања (24 могућа програма за отварање или затварање 
на одређени датум или након одређеног протока) 

 Припеид мод затварања (затварање вентила након одређеног протока у директном или 

резервном смеру.Једнократно или периодично) 

 Total flow- мерење укупног протока у директном смеру 

 Revers flow-  мерење укупног протока у обрнутом смеру 

 Меморисање стања на одређени датум (Due date) 

 Меморија месечних очитавања (24 месечних стања унатраг) 

 Аларм магнетне саботаже 

 Аларм прекида кабла 

 Аларм цурења 

 Аларм пуцања цеви 

 Аларм отварања уређаја 

 Аларм ниске напуњености батерије 

 Аутокалибрација вентила( са могућношћу подешавања термина аутокалибрације) 

 Подешавања прагова за цурење и пуцање цеви 

 Мерење температуре околине (уређаја) 

 Прекострујна заштита вентила (заштита мотора уколико је вентилу физички 

онемогућено затварање) 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија. 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 

ISO 9001:2015 или одговарајући  за производњу предметних добара. 

3. У колико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за 

учешће на овој јавној набавци. 

Техничка спецификација и потребни докази усклађености са техничком спецификацијом 

за партију 2. - „против пожарна и хидрантска опрема,, 

 

            ПАРТИЈА 2 – ПРОТИВ ПОЖАРНА И ХИДРАНТСКА ОПРЕМА 

ХИДРАНТ ДН 80 -НАДЗЕМНИ 
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Намена надземног хидранта уграђеног на водоводној мрежи са питком водом је да служи 
за гашење пожара,прање улица,испирање водоводне мреже након радова,снабдевање 

цистерни питком водом у хитним случајевима и сл. . 

 Материјал израде главе,стопе,излазне ,,канџе,, и тела је : ЕН ГЈС-400,или ЕХ ГЈЛ-

250,заштићени пластификацијом минимум 250 микрона са могућношћу да главна 

цев буде и од нехрђајућег челика. 

 Улазна прирубница за НП 10/16  у стандарду СРПС ЕН 1092-2. 

 Дубина уградње на цевоводу испод површине тла ПД=1000.мм.(висина хидранта 

Х=750.мм. +/-  10%). 

 Излазна спојница (,,канџа,,) : 2 Ц(52) + 1 Б(75), 

 Проток воде кроз пуни хидрантски отвор у складу са СРПС ЕН 14384 

 Систем затварача : једноструки(са једним затварачем) 

 Дренажа воденог стуба по затварању протока : аутоматска 

 Без ломљиве прирубнице. 

 Максимална сила за отварање и минимална сила за затварање протока хидранта у 

складу са важећим СРПС ЕН 14384. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености : 

1. Приложити каталог произвођача(или извод каталога) за све понуђене надземне 

хидранте ДН 80. 

2. Приложити ЕЦ сертификат да понуђени надземни хидранти ДН 80 задовољавају 

стандард СРПС ЕН 14384 или одговарајуће извештаје који подразумевају следеће : 
извештај СРПС ЕН 12266 за минимално НП=10, извештај о максималном протоку КВ 

при пуном отвору,извештај о минималној сили потребној за отварање и максималној 

сили за затварање протока, димензионо испитивање улазне прирубнице и излазних 

прикључака у складу са захтеваним условима у техничкој спецификацији-све наведено 

издато од стране акредитованих лабораторија. 

3. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 

лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда 

4. Приложити важећи  ИСО 9001 : 2015 произвођача 

5. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

ХИДРАНТ ДН 80 -ПОДЗЕМНИ 

Намена подземног хидранта уграђеног на водоводној мрежи са питком водом је да служи за 

гашење пожара,прање улица,испирање водоводне мреже након радова и сл.  

 Материјал израде главе,стопе,излазне ,,канџе,, и тела је : ЕН ГЈС-400,или ЕХ ГЈЛ-
250,заштићени пластификацијом минимум 250 микрона са могућношћу да главна 

цев буде и од нехрђајућег челика. 

 Улазна прирубница за НП 10/16  у стандарду СРПС ЕН 1092-2. 

 Дубина уградње на цевоводу испод површине тла ПД=1000.мм.(висина хидранта 

Х=750.мм. +/-  10%). 

 Излазна спојница (,,канџа,,) : прилагођена хидрантском  наставку са улазом типа ,, 
Б,, 

 Проток воде кроз пуни хидрантски отвор у складу са СРПС ЕН 14339 

 Систем затварача : једноструки(са једним затварачем) 

 Дренажа воденог стуба по затварању протока : аутоматска 
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 Максимална сила за отварање и минимална сила за затварање протока хидранта у 

складу са важећим СРПС ЕН 14339. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености : 

1. Приложити каталог произвођача(или извод каталога) за све понуђене надземне 

хидранте ДН 80. 

2. Приложити ЕЦ сертификат да понуђени надземни хидранти ДН 80 задовољавају 
стандард СРПС ЕН 14384 или одговарајуће извештаје који подразумевају следеће : 

извештај СРПС ЕН 12266 за минимално НП=10, извештај о максималном протоку КВ 

при пуном отвору,извештај о минималној сили потребној за отварање и максималној 
сили за затварање протока, димензионо испитивање улазне прирубнице и излазних 

прикључака у складу са захтеваним условима у техничкој спецификацији-све наведено 

издато од стране акредитованих лабораторија. 

3. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване 
лабораторије (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од 

датума предвиђеног за отварање понуда 

4. Приложити важећи  ИСО 9001 : 2008 произвођача 

5. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће 

на овој Јавној набавци. 

ЗАШТИТНЕ КАПЕ НАДЗЕМНОГ ХИДРАНТА Ф 52 : 

 Заштитне капе надземног хидранта Ф 52.мм. служе за заштиту хидранта од крађе и 

неовлашћеног коришћења воде јер се не могу скинути без специјалног 

кључа(ексцентар), производ мора да се лако монтирани демонтира,а помоћу пломбе 
осигурава од неовлашћеног коришћења. 

 Заштитне капе надземног хидранта Ф 52.мм. морају бити израђене тако да задовољавају 

захтеве у погледу чврстоће кућишта П10 и заптивености кућишта П11 у складу са 

стандардом СРПС ЕН 12266 за НП 10. 

 Материјал од кога су израђене тела заштитне капе је алуминијум и прохром. 

 Материјал заптивне гуме на заштитној капи је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1. 

 Навоји су спољашњи на једној страни у складу са СРПС ЕН 14384 а на другој страни је 

отвор за ексцентар кључ. 

 Радни притисак за понуђене заштитне капе је мин.10 бара. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 

карактеристика, материјала и димензија. 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види да 

примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 

9001:2015 или одговарајући  за производњу предметних добара. 

3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда 
SRPS EN 12266-1 за НП 10или одговарајући,издате од стране акредитоване лабораторије, 

не старији 5 година од датума предвиђеног за отварање понуда. 

4. Уколико понуђач није произвођач добара,приложити овлашћење произвођача за учешће на 

овој Јавној набавци. 

  ПАРТИЈА 3 – РЕПАРАТУРНЕ СПОЈНИЦЕ 

Техничка спецификација и потребни докази усклађености са техничком спецификацијом 

за партију „Репаратурне спојнице“ 
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Инокс (,,куплунг“) репаратурне спојнице: 

- Тело спојнице је од прохромског лима Ч 4572, дебљине 1мм, са ојачањима на оба краја 

спојнице у виду Л профила од прохромског лима Ч 4572 дебљине 3 мм. 

- Стандардна дужина спојнице је 200мм. Опционо 300мм или 400мм. 
- Вијци за затезање спојнице морају бити оригинални-фабрички, са главом, димензија М 

10x70/60, међусобно повезани прохромском осовином за центрирање.Уместо оригинал 

описаних вијака никако се не смеју користити навојне шипке. 
- Вијци су од прохрома у квалитету А2, а навртке од прохрома А2, пресвучене трајним 

тефлонским премазом, ради спречавања зарибавања. 

- Гумена облога унутар спојнице је минималне дебљине 7 мм, тврдоће 60 шора. 

Тип спојнице : 
1. За цеви димензије ½“-3“ – Мини спојнице 

2. За цеви димензије ДН 50- ДН250 – Једноделне спојнице 

3. За цеви димензије ДН 300- ДН 600 – Дводелне спојнице 
 

1.1 Мини спојнице 1/2“-3“ 

- Тело спојнице је од прохромског лима Ч 4572, дебљине 1 мм, из једног комада. 
- Дужина спојнице је 100мм. 

- Вијци за затезање спојнице су оригинални-фабрички, са главом, димензија М 

10x70/60, међусобно повезани прохромском осовином за центрирање. Вијци су од 
прохрома у квалитету А2 , а навртке од прохрома А2, пресвучене трајним 

тефлонским премазом, ради спречавања зарибавања. 

- Гумена облога унутар спојнице је дебљине 7 мм, тврдоће 60 шора. 

 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
-Каталог спојница 

- Атест домаће акредитоване лабораторије о испитивању  по СРПС ЕН 12266 за мини спојнице 
(1/2“-3“) 

- Атест домаће акредитоване лабораторије о испитивању  по СРПС ЕН 12266 за једноделне 

спојнице( ДН 50- ДН 250) 

- Атест домаће акредитоване лабораторије о испитивању  по СРПС ЕН 12266 за дводелне 
спојнице (ДН300 – ДН 600) 

-Извештај о здравственој исправности (не старији од годину дана) 

-Важечи Сертификат ИСО 9001 за произвођача спојница 
-Извештај о радиолошком испитивању- испитивању садржаја радионуклида издат од стране 

домаће акредитоване  лабораторије 

-Доставити узорке спојница: Ф 1/2" x 100, 75 ПВЦ x200, као доказе да понуђене спојнице у 
потпуности одговарају зхтевима датим у техничкој спецификацији. Узорци ће се након 

завршене Јавне набавке вратити понуђачима, осим изабраном, са којим ће се потписати уговор 

о купопродаји, и исти узорци ће остати као еталон до краја уговореног рока набавке. 
 
ПАРТИЈА  4 – ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ФИТИНЗИ И ФИТИНЗИ 

                                             ЗА СУЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ 

Опште карактеристике ПЕ електрофузионих фитинга и фитинга за сучеоно заваривање : 

 Сав полиетиленски електрофузионо и сучеоно варени фитинг мора бити израђен од 

полиетилена ПЕ100 бризгањем из једног комада за притиске НП 16 бари уз 

придржавање смерница „DVGW“ стандарда, EN норми и важећих законских прописа у 

држави. 

 Комплетан фитинг мора поседовати важеће сертификате ИСО 9001 и ИСО 14001, са 

налепљеним бар кодом за унос података у машину на сваком појединачном комаду који 
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садржи податке за заваривање и податке за контролу, односно упаковану у пластичне 

кесе са утиснутим визуелним индикаторима контроле квалитета заваривања и 

интегрисаним системом температурне компензације код које систем сам одређује време 

заваривања на основу спојне температуре, типа и профила комада који се варе. 

 Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг мора постојати одобрење 

за употребу у системима воде за пиће, а произвођач мора издати потврду да за монтажу 

фитинга нису потребне додатне стеге и алати за фиксирање цеви и комада при 

заваривању. Истовремено електрофузионо варени део фитинга, односно њихова електро 

завојница мора бити конструисана тако да директно целом својом дужином належе на 

цев без слоја полиетилена на себи због брже и сигурније монтаже, односно варења. 

 Сви међународни издати сертификати који фитинг поседује да је безбедан у 

системима воде за пиће као и одговарајуће потврде по истом морају бити преведени на 

српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

Карактеристике електрофузионих огрлица од полиетилена 

   Електрофузионо варене огрлице морају бити испоручене са доњом обујмицом, 

односно фиксатором од полиетилена, завртњевима и матицама комплет са 

интегрисаним металним ножем за бушење цеви произведеним од метала отпорног на 

корозију са којим је омогућена монтажа на постојећим полиетиленским цевоводима 

под пуним радним притиском са продуженим одводом за минимум два заваривања, 

такође без употребе додатних стега и алата за фиксирање цеви при заваривању. 

Исто важи и за сервисне вентиле за кућне прикључке. 

Карактеристике кугластих сервис вентила од полиетилена 

   Кугласти сервисни вентили за монтажу на прикључцима, такође произведени од PE 

100 материјала за PN притиске морају бити упаковани у кутије са свим визуелним 

индикаторима контроле квалитета заваривања такође предвиђених за монтажу 

без додатних стега и алата и да се могу спајати електрофузионим спојницама 

односно и сучеоним заваривањем. Кугласти вентили морају бити предвиђени за 

уградњу у земљу без шахти и испоручују се са одговарајућом уградбеном гарнитуром 

– комплет. 

Додатне техничке карактеристике за ПЕ затварач: 

    ПЕ затварач мора бити произведен од ПЕ100 материјала за притиске НП16 бара уз 

придржавања смерница DVGW I EN12201 или одговарајуће. Пун проток воде у 

положају отворено. Тело затварача мора бити комплетно направљено од ПЕ100 

материјала са системом двоструког заптивања. 

Доказивање  тражених  техничких  услова  који  се  односе  за  електрофузионе  и 

сучеоне фитинге: 

1. Достава важећих сертификата ИСО 9001 и ИСО 14001 за произвођача; 

2. Достава важећих сертификата ИСО 9001 и ИСО 14001 за велепродају опреме и 

материјала за употребу у системима пијаће воде за понуђача 

3. Прилог оргинални каталог производа у коме се налазе сви понуђени комади               

4. Сертификати да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће 

издатих од међународне институције акредитоване за издавање сертификата за сваку 

врсту материјала посебно, са прилогом превода свих сертификата и потврда на 

српски језик оверених од стране овлашћеног судског тумача; 

5. Домаћа потврда о здравственој исправности издата од стране акредитоване 

лабораторије (акредитација у складу са „ISO/IEC 17025“) не старија од 12 месеци од 
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датума предвиђеног за отварање понуда 

6. Изјава произвођача да је материјал произведен од квалитетног ПЕ100 гранулата; 

7. Изјава произвођача да за монтажу материјала нису потребни додатни алати и 

стеге за фиксирање положаја цеви код монтаже спојница, Т комада, редукција, колена, 

прелазних комада исл.; 

8. Потврда да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по 

јавној набавци; 

9.   Достава упутства за монтажу на српском језику. 

10. Доставити следеће тражене узорке из обрасца понуде: 

--електро фузионо седло са ножем за бушење под притиском ПЕ 100СДР 11 

   димензије 110/32 ; 

--електро фузиона спојница ПЕ 100 СДР 11 димензије 110 ; 
--електро фузиони прелазни комад са спољним навојем ПЕ 100 СДР 11 

   Димензије 32-1 ʺ ; 

 

                          ПАРТИЈУ 5 - КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
 

Од понуђивача се очекује да је упознат са Законом о Јавној набавци (“Сл. Гласник РС”, бр. 
124/2012), са законима, прописима, стандардима и техничким условима који важе нa 

територији Републике Србије. Предмет јавне набавке ће бити ближе одређен у оквиру 

техничких спецификација. 

 

Техничка спецификација и потребни докази усклађености са техничком спецификацијом 

за партију 5 „Канализациони материјал“ 
 

УК ПВЦ ЦЕВИ СДР41 И ФИТИНГ: 

 

 Употребљава се за кишну и фекалну уличну канализацију. 

 Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком. 

 Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (ПВЦ) 

 На цевима видно обележени,назив произвођача, димензија и ободна крутост (СН-4). 

 Цеви и фитинг су ободне крутости СН-4 (СДР-41). 

 Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

 

1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 
наведених карактеристика, материјала и димензија; 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 
ISO 9001:2015 или одговарајуће за производњу предметних добара; 

3. Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег 
стандарда SRPS ЕN 13476-2, важећег стандарда SRPS ЕN 1401-1 или одговарајуће,и 

важећег стандарда SRPS ЕN 9969 или одговарајуће   по питању ободне крутности,  не 

старији од 5 година од датума предвиђеног за предају понуде (акредитација ISO/IEC 
17025 или одговарајуће  ). 

4. У колико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за 
учешће на овој јавној набавци. 

ЛГ ШАХТ ПОКЛОПЦИ И РЕШЕТКЕ СА РАМОВИМА: 
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● Материјал израде поклопца и рама: EN GJS-400 или 500 (GGG-40 или GGG 50), или EN 

GJL -250 (GG-25) или одговарајуће,   

● Огругли шахт поклопци морају одговарати димензионо и тестом на силу у складу са 
важећим  SRPS EN 124  или одговарајуће   

● За носивост D-400 (40.т), морају имати са једне стране шарку, а са друге стране систем 

забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
 

1.  Каталог (извор каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 
наведених карактеристика, материјала и димензија. 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 

да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 
ISO 9001:2015 или одговарајуће   за производњу предметних добара. 

3. Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег        
cтандарда СРПС ЕН 124, не старије од 3 године од датума предвиђеног за предају 

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ СЛИВНИЧКЕ РЕШЕТКЕ 
 
Систем се састоји од : 

 Ланац који је израђен од челика квалитета ДИН 5685-Г, 10*40 

 Плочице са чивијама димензије од челика квалитета Ч.0361 

 Плочице са анкером за бетон 

 На једну сливничку решетку  уграђује се један систем за закључавање 

 У цену урачуната и уградња система за заштиту на већ постојеће-уграђене решетке у 
месту наручиоца 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 

 

1. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог  тела, из којег се види 
да примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS 
ISO 9001:2015 или одговарајуће   за производњу предметних добара. 

2. Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег 
стандарда ,не старији од 5 година од датума предвиђеног за предају понуде 
(акредитација ISO/IEC 17025или одговарајуће  ). 

3. У колико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за 
учешће на овој јавној набавци. 

ПП  СЛИВНИЧКЕ ШАХТЕ (пролазне и сабирне): 

 

 Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију. 

 Материјал израде је полипропилен.Тело и прикључци израђени методом бризгања, или 

ротационог ливења (не варењем), са ребрастим ојачањима споља. 

 Унутрашњи пречник сливничке шахте је округлог облика Ф 400мм. 

 Висина сливничке шахте је не мања од 500мм. Успонска цев за шахту је коругована цев 
спољне мере фи 400. 

 Улазни и излазни прикључци прилагођени за спајање са ПВЦ глатким кан. цевима. 

 Пролазна сливничка шахта има један улазни и један излазни прикључак у правцу. 

 Сабирна сливничка шахта има три улазна прикључка (по 45 степени један у односу на 

други) и један излазни прикључак у правцу средњег улазног. 

 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
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1. Каталог произвођача или извод каталога (у коме су неизбрисивим мастилом јасно 
обележена добра са свим понуђеним ставкама) са свим понуђеним ставкама, којим ће се 

доказати тражени услови техничке спецификације димензије, радног притиска и 

материјала израде. 

2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС 

ИСО 9001:2015 за производњу предметних добара 

3. Потврда о квалитету којом се потврђује да ПП шахте испуњавају захтеве важећег 
стандарда СРПС ЕН 13598-2 не старије од 5 година од дана објављивања Позива за 

подношење понуда и Конкурсне документације на порталу Управе за јавне набавке . 

Документ издат од стране Машинског факултета у Београду или слично.   
4. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за 

учешће на овој јавној набавци. 
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IV ТАБЕЛА - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПО ПАРТИЈАМА 

ПАРТИЈА 1 ,,ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ,, 

Редни 

Број 
Назив добра 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена без 

ПДВ-а 

Вредност 

(4x5) 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ПE ЦЕВИ НП 10 БАРА 

Ф 20 (1/2") метар 100    

Ф 25 (3/4") метар 1000    

Ф 32 (1") метар 800    

Ф 40 (5/4") метар 400    

Ф 50 (6/4") метар 100    

Ф 63 (2") метар 400    

Ф 90 метар 200    

Ф 110 метар 200    

Ф 160 метар 150    

Ф 225 метар 80    

Ф 280 метар 12    

Ф 315 метар 12    

Ф 400 метар 12    

2 

ПОЛУСПОЈКА – МЕСИНГАНА 

Ф 1/2" Ком 30    

Ф 3/4" Ком 200    

Ф  1" Ком 80    

Ф 5/4" Ком 20    

Ф 6/4" Ком 10    

Ф 2" Ком 10    

Ф 2, 1/2" Ком 6    

Ф 3" Ком 6    

3 
СПОЈКА МЕСИНГАНА 

Ф 1/2" комад 30    



21 

 

Ф 3/4" комад 80    

Ф  1" комад 40    

Ф 5/4" комад 10    

Ф 6/4" комад 10    

Ф 2" комад 10    

Ф 2, 1/2" комад 6    

Ф 3" комад 6    

4 

КЛИЗНА СПОЈКА – МЕСИНГАНА  

Ф 1/2" комад 30    

Ф 3/4" комад 80    

Ф  1" комад 20    

Ф 5/4" комад 10    

Ф 6/4" комад 5    

Ф 2" комад 15    

Ф 2, 1/2" комад 5    

Ф 3" комад 5    

5 

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛ  РАВНИ 

Ф 1/2” комад 35    

Ф 3/4” комад 200    

Ф  1” комад 20    

Ф 5/4” комад 10    

Ф 6/4” комад 6    

Ф 2” комад 6    

Ф 2, 1/2” комад 2    

Ф 3” комад 1    

6 

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛ СА ИСПУСТОМ 

Ф 1/2” комад 10    

Ф 3/4” комад 100    

Ф  1” комад 6    
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Ф 5/4” комад 4    

Ф 6/4” комад 4    

Ф 2” комад 2    

Ф 2, 1/2” комад 1    

Ф 3” комад 1    

7 

НАДОГРАДЊА ВЕНТИЛА – ВИРБЛА 

Ф 1/2” комад 30    

Ф 3/4” комад 80    

 

Ф 1” комад 20    

Ф 5/4” комад 15    

Ф 6/4” комад 6    

Ф 2“ комад 8    

8 

ХОЛЕНДЕР ВОДОМЕРА 

Ф 1/2” пар 30    

Ф 3/4” пар 100    

Ф  1” пар 8    

Ф 5/4” пар 6    

Ф 6/4” пар 4    

Ф 2” пар 4    

9 

ЛГ ОГРЛИЦА ЗА ПЕ/ПВЦ ЦЕВИ 

Ф 63 комад 20    

Ф 90 комад 10    

Ф  110 комад 20    

Ф 160 комад 8    

Ф 225 комад 4    

Ф125 комад 10    

Ф50 комад 10    

10 
ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА 

ФФ ДН 50/300 комад 5    
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ФФ ДН 50/500 комад 5    

ФФ ДН 50/600 комад 5    

ФФ ДН 80/200 комад 5    

ФФ ДН 80/400 комад 5    

ФФ ДН 80/500 комада 5    

ФФ ДН 80/800 комад 5    

ФФ ДН 80/1.000 комад 5    

ФФ ДН 100/200 комад 5    

ФФ ДН 100/500 комад 5    

ФФ ДН 100/800 комад 5    

ФФ ДН 100/1.000 комад 5    

ФФ ДН 125/500 комад 5    

ФФ ДН 125/800 комад 5    

ФФ ДН 150/200 комад 5    

ФФ ДН 150/600 комад 5    

ФФ ДН 150/1.000 комад 5    

ФФ ДН 200/200 комад 3    

ФФ ДН 200/500 комад 3    

ФФ ДН 200/800 комад 3    

ФФ ДН 300/300 комад 2    

ФФ ДН 300/500 комад 2    

 ФФ ДН 300/800 комад 2    

 ФФ ДН 300/1.000 комад 2    

 ФФ ДН 400/500 комад 1    

 ФФ ДН 400/1.000 комад 1    

 ФФР ДН 80/50 комад 5    

 ФФР ДН 100/50 комад 5    

 ФФР ДН 100/80 комад 5    

 ФФР ДН 150/100 комад 5    
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 ФФР ДН 150/80 комад 5    

 ФФР ДН 200/100 комад 3    

 ФФР ДН 200/150 комад 3    

 ФФР ДН 400/250 комад 1    

 ФФК ДН 80/45˚ комад 3    

 ФФК ДН 100/45˚ комад 3    

 ФФК ДН 150/45˚ комад 2    

 ФФК ДН 200/45˚ комад 1    

 Q ДН 50/90˚ комад 5    

 Q ДН 80/90˚ комад 5    

 Q ДН 100/90˚ комад 5    

 Q ДН 125/90˚ комад 5    

 Q ДН 150/90˚ комад 3    

 Q ДН 200/90˚ комад 2    

 Q ДН 250/90˚ комад 2    

 Q ДН 300/90˚ комад 2    

 Н ДН 80 комад 5    

 Х ДН 50 комад 5    

 Х ДН 50/2“ комада 5    

 Х ДН 80 комад 5    

 Х ДН 80/2“ комад 5    

 Х ДН 100 комад 5    

 Х ДН 100/3“ комад 5    

 Х ДН 125 комад 5    

 Х ДН 150 комад 5    

 Х ДН 200 комад 5    

 Т ДН 50/50 комад 5    

 Т ДН 80/50 комад 5    

 Т ДН 80/80 комад  5    
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 Т ДН 100/50 комад 5    

 Т ДН 100/80 комад 5    

 Т ДН 100/100 комад 5    

 Т ДН 125/125 комад 5    

 Т ДН 150/50 комад 5    

 Т ДН 150/80 комад 5    

 Т ДН 150/100 комад 5    

 Т ДН 200/80 комад 2    

 Т ДН 200/100 комад 2    

 Т ДН 300/200 комад 2    

 Т ДН 400/200 комад 1    

 ТТ ДН 100/80 комад 2    

11. 

УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ ТИП-Е 

Ф 50 комад 5    

Ф 80 комад 10    

Ф 100 комад 10    

Ф 150 комад 4    

Ф 200 комад 2    

Ф 250 комад 2    

Ф 300 комад 2    

Ф 400 комад 2    

12 

УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ ТИП-У  

Ф 50 комад 4    

Ф 80 комад 6    

Ф 100 комад 6    

Ф 150 комад 4    

Ф 200 комад 4    

Ф 250 комад 4    

Ф 300 комад 2    
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Ф 400 комад 2    

13 

ОВАЛНИ ЗАСУН СА ГУМИРАНИМ  КЛИНОМ  

Ф 50 комад 6    

Ф 80 комад 6    

Ф 100 комад 6    

Ф 150 комад 2    

Ф 200 комад 2    

Ф 250 комад 2    

Ф 300 комад 1    

Ф 400 комад 1    

14 

ДУПЛА НИПЛА 

Ф 1/2” комад 80    

Ф 3/4” комад 300    

Ф  1” комад 120    

Ф 5/4” комад 40    

Ф 6/4” комад 20    

Ф 2” комад 40    

Ф 2, 1/2” комад 5    

Ф 3” комад 5    

15 

Т – КОМАД ПОЦИНКОВАНИ 

Ф 1/2” комад 30    

Ф 3/4” комад 150    

Ф  1” комад 30    

Ф 5/4” комад 10    

Ф 6/4” комад 5    

Ф 2” комад 20    

Ф 2, 1/2” комад 5    

Ф 3” комад 5    

16 КОЛЕНО ПОЦИНКОВАНО 
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Ф 1/2” комад 50    

Ф 3/4” комад 200    

Ф  1” комад 50    

Ф 5/4” комад 20    

Ф 6/4” комад 10    

Ф 2” комад 30    

Ф 2, 1/2” комад 5    

Ф 3” комад 5    

17 

МУФ ПОЦИНКОВАНИ 

Ф 1/2” комад 10    

Ф 3/4” комад 150    

Ф  1” комад 50    

Ф 5/4” комад 10    

Ф 6/4” комад 5    

Ф 2” комад 20    

Ф 2, 1/2” комад 2    

Ф 3” комад 2    

18 

ЧЕП ПОЦИНКОВАНИ 

Ф 1/2” комад 25    

Ф 3/4” комад 150    

Ф  1” комад 50    

Ф 5/4” комад 5    

Ф 6/4” комад 5    

Ф 2” комад 20    

Ф 2, 1/2” комад 5    

Ф 3” комад 5    

19 

РЕДУКЦИЈА ПОЦИНКОВАНА 

Ф 3/4”-1/2” комад 30    

Ф 1”-3/4” комад 300    
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Ф  5/4”-1” комад 25    

Ф 6/4”-1” комад 10    

Ф 2”-1” комад 15    

Ф 2, 1/2”-2” комад 3    

Ф 2“-3/4 комад 1    

Ф 3”-2” комад 5    

20 

ЦЕВИ ПОЦИНКОВАНЕ 

Ф 1/2” метар 18    

Ф 3/4” метар 18    

Ф  1” метар 18    

Ф 5/4” метар 12    

Ф 6/4” метар 6    

Ф 2” метар 30    

Ф 2, 1/2” метар 12    

Ф 3” метар 12    

21 

МАШИНСКИ ВИЈАК СА НАВРТКОМ 

М 16/70 комад 500    

М 16/80 комад 500    

М 20/80 комад 150    

М12/50 комад 200    

М18/80 комад 500    

22 Кудеља кг 15    

23 ПН цеви Ф20 метар 100    

24 

ПН цеви Ф25 метар 50    

ПН цеви Ф63 метар 10    

ПН Ф63 колено комад 1    

ПН Ф63 муф комад 1    

Сн муф 20 комад 1    

Сн муф 25 комад 1    
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Сн муф 32 комад 1    

Сн муф 63 комад 1    

Ун муф 20 комад 1    

Ун муф 25 комад 1    

Ун муф 32 комад 1    

Ун муф 63 комад 1    

Обујмица Ф 32 комад 1    

Обујмица Ф63 комад  1    

25 ПН Ф 20 колено комад 100    

26 ПН Ф 20 муф комад 100    

27 ПН Ф 20 вентил комад 60    

28 
ПН редуцир Ф20/25 комад 50    

ПН редуцир Ф32/25 комад 1    

29 Ек вентил Ф 20 комад 60    

30 ПН Ф25 колено комад 100    

31 ПН Ф25 муф комад 60    

32 

ПН Ф25 вентил комад 30    

ПН Ф 63 вентил комад 1    

ПН цеви Ф32 метар 1    

ПН Ф32  муф комад  1    

ПН Ф 32 колено комад 1    

ПН Ф32 вентил комад 1    

33 Обујмица Ф20 комад 300    

34 Обујмица Ф25 комад 200    

35 

Регулатор притиска 3/4” 0-6 

бара 
комад 4   

 

Регулатор притиска ½“ за 0-6 

бара 
комад 1   

 

36. 
Регулатор притиска ф80 са 

прирубницама са 2 манометра 
комад 1   
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37. Гумено платно-двослојно кг 60    

38. Гумено платно –трослојно кг 30    

39. 

Вентил за 

даљинску(бежичну)контролу 

протока воде испред водомера 

¾“ као АДО РФ(хумани вентил 

или слично) 

комад 8   

 

40. 

Непорозни,водонепропусни 

термоизолациони шахт са 

поклопцем и припадајућом 

опремом за водоводни 

прикључак,димен. 

Ф1000х1000 

комад 3   

 

     

41. 

KУГЛА  ВЕНТИЛ СА ИСПУСТОМ 

Ф 1/2” комад 20    

Ф 3/4” комад 80    

Ф  1” комад 6    

Ф 5/4” комад 4    

Ф 6/4” комад 4    

Ф 2” комад 2    

Ф 2, 1/2” комад 1    

Ф 3” комад 1    

 

42. 

KУГЛА  ВЕНТИЛ  

Ф 1/2” комад 20    

Ф 3/4” комад 50    

Ф  1” комад 10    

Ф 5/4” комад 5    

Ф 6/4” комад 5    

Ф 2” комад 3    

Ф 2, 1/2” комад 1    

Ф 3” комад 1    
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ПЕ ТУЉАК СА ЛЕТЕЋОМ ПРИРУБНИЦОМ 

 Ф 63 (2”) комад 20    

 Ф 90 комад 10    

 Ф 110 комад 20    

 Ф 160 комад 8    

 Ф 225 комад 6    

 Ф 280 комад 6    

 Ф 315 комад 2    

 Ф 400 комад 2    

 

ПЕ ЛУК 45  ̊

 Ф 63 (2”) комад 10    

 Ф 90 комад 10    

 Ф 110 комад 20    

 Ф 160 комад 8    

 Ф 225 комад 5    

 Ф 280 комад 4    

 Ф 315 комад 1    

 Ф 400 комад 1    

ПЕ ЛУК 90  ̊

 Ф 63 (2”) комад 10    

 Ф 90 комад 10    

 Ф 110 комад 20    

 Ф 160 комад 8    

 Ф 225 комад 5    

 Ф 280 комад 4    

 Ф 315 комад 1    

 Ф 400 комад 1    

                                       Поцинковани холендери 

 Ф 1/2” комад 10    
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 Ф 3/4” комад 10    

 Ф  1” комад 10    

 Ф 5/4” комад 10    

 Ф 6/4” комад 6    

 Ф 2” комад 8    

 Ф 2, 1/2” комад 2    

 Ф 3” комад 2    

                                       Заптивне гуме 

 Ф 50 комад 10    

 Ф 80 комад 10    

 Ф  100 комад 10    

 Ф 150 комад 10    

                                       Хватач нечистоћа  PN-16 bar 

 Ф 50 комад 2    

 Ф 80 комад 2    

 Ф  100 комад 2    

 Ф 150 комад 2    

                                       Монтажно демонтажно комади 

 Ф 50 комад 5    

 Ф 80 комад 5    

 Ф  100 комад 5    

 Ф 150 комад 5    

                                       Неповратни вентил са куглом 

 Ф 50 комад 5     

 Ф 80 комад 5    

 Ф  100 комад 5    

 Ф 150 комад 5    

 Ф 1“ комад 5    

 Ф 2“ комад 5    
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                                       Телескоп за вентиле 

 Ф 50 комад 5    

 Ф 80 комад 5    

 Ф  100 комад 5    

 Ф 150 комад 5    

                                       Улична капа 

 Ф 50 Комад 20    

 Ф 80 Комад 20    

 Ф  100 Комад 20    

 Ф 150 Комад 20    

                                       Манометар  0-10 

 Ф 3/8“ комад 10    

 Ф ½“ комад 10    

 Ф ¾“ комад 10    

 Ф 1“ комад 10    

 

 Равна одбојна клапна ф 2“ комад 2    

 Славина баштенска 1/2 комада 10    

 Славина баштенска 3/4 комада 10    

       

 Гумице холендера водомера 1/2 комада 500    

 Гумица холендера водомера 3/4 комада 1000    

 Ваздушни одушак ф1/2 комада 1    

 Ваздушни одушак ф3/4 комада 1    

 Ваздушни вентил ф50 са 

прирумницама 
комада 5   

 

 Ваздушни вентил ф80 са 

прирумницама 
комада 5   

 

    
УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-а: 
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ПАРТИЈА 2- ,,ПРОТИВПОЖАРНА И ХИДРАНТСКА ОПРЕМА,, 

 ПРОТИВПОЖАРНА И ХИДРАНТСКА ОПРЕМА 

 

Јед.мере 

 

Кол. 

 

Цена без 

ПДВ-а 

 

      Укупно 

 

ППХ(зидни ормарић 50x50)комплетан 
 

комад  10  

 

 

 

ПП угаони вентил 2“ са спојком 

 

комад 

 

8  

 

 

 

Надземни хидрант ДН80 

 

комад 

 

12  

 

 

 

Орман за Надземни хидрант ДН80 комплет са 2 

црева 
 

комад 

 

4   

Надземни хидрант ДН100 

 

комад 

 

4  

 

 

 

Орман за Надземни хидрант ДН100 комплет са 2 

црева 

 

комад 

 

2   

Подземни хидрант ДН 80 

 

комад 

 

10  

 

 

 

Орман за Подземни хидрант ДН80 комплет са 2 

црева 

 

комад 

 

4   

Ватрогасне спојке Ø2“ 
 

комад 
 

10  

 

 

 

Ватрогасне спојке Ø2 ½ “ 
 

комад 
 

6  

 

 

 

Ватрогасне спојке Ø 3“ 
 

комад 
 

4  

 

 

 

Ватрогасна црева Ø 2“ 

 

комад 

 

4  

 

 

 

Потисно усисна црева Ø50(са спојкама) 

 

м1 

 

8 

 

 

 

 

 

Потисно усисна црева Ø80(са спојкама) 

 

м1 

 

8 

 

 

 

 

 

Потисно усисна црева Ø90(са спојкама) 

 

м1 

 

8 

 

 

 

 

 

Потисно усисна црева Ø100(са спојкама) 

 

м1 

 

8 
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Заштитне капе надземног хидранта Ф 52(са 
уградњом) 

комад 
 

4   

Капа за подземни хидрант комад 10   

Прирубница са навојем ф 80/2“ комад 10   

   УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а: 

 

 

ПАРТИЈА 3-„РЕПАРАТУРНЕ СПОЈНИЦЕ" 

 

 
 

               Димензије  

 
    

Јединица  

мере 

       Количина Цена без 

ПДВ-а 

 

Укупно 

 

1 Ø1/2“ комад 25   

2 Ø3/4“ комад 130   

3 Ø1“ комад 30   

4 Ø5/4 комад 30   

5 Ø6/4 комад 5   

6 Ø2“ комад 5   

7 Ø63ПВЦ комад 30   

8 Ø63АЦЦ комад 5   

9 Ø75ПВЦ комад 15   

10 Ø80АЦЦ комад 5   

11 Ø90 комад 6   

12 Ø100АЦЦ комад 10   

13 Ø110ПВЦ комад 10   

14 Ø125АЦЦ комад 1   

15 Ø140 комад 2   

16 Ø160 комад 3   

17 Ø180 комад 2   

18 Ø200ПВЦ комад 1   

19 Ø200АЦЦ комад 1   

20 Ø22ПВЦ комад 1   

21 Ø250ПВЦ комад 1   

22 Ø280ПВЦ комад 2   

23 Ø100/400 комад 1   

24 Ø150/400 комад 1   
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25 Ø160/400 комад 1   

26 Ø200/400 комад 1   

27 Ø225/400 комад 1   

28 Ø225/300 комад 1   

29 Ø315/400 комад 1   

30 Ø400/400 комад 1   

31 Ø500/400 комад 1   

    УКУПНО БЕЗ 

ПДВ-а: 
 

 

ПАРТИЈА 4 – ,,ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ФИТИНЗИ И ФИТИНЗИ ЗА 

СУЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ“ 

    Електрофузионо седло са ножем за бушење под притиском PE 100 SDR 11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1 50/25 комад 1   

2 50/32 комад 1   

3 63/25 комад 1   

4 63/32 комад 1   

5 75/32 комад 1   

6 90/25 комад 1   

7 90/32 комад 1   

8 110/25 комад 1   

9 110/32 комад 1   

10 40/25 комад 1   

 

Електрофузионо седло са ножем за бушење под притиском PE 100 SDR 11 са спојницом 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1 63/32 комад 1   

2 90/32 комад 1   

3 110/32 комад 1   
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4 63/63  комад 1   

 

Електрофузиона спојница PE 100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  20 комад 10   

2  25 комад 10   

3  40 комад 10   

4  50 комад 10   

5  63 комад 10   

6  75 комад 10   

7  90 комад 10   

8  110 комад 20   

9  225 комад 5   

10  250 комад 5   

11  280 комад 5   

12 315 комад 5   

13 160 комад 5   

14 180 комад 5   

15 200 комад 5   

 

Електрофузиони прелазни комад са спољним навојем PE 100 SDR11 

 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  20-1/2“ комад 1   

2  25-3/4“ комад 1   

3  32-1“ комад 1   

4 63-2“ комад 1   

5 50-2“ комад 1   
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Електрофузиони прелазни комад са унутрашнјим  навојем PE 100 SDR11 

 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  32-1“ комад 1   

2  63-2“ комад 1   

 

Електрофузиона редукција PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  32/20 комад 1   

2  32/25 комад 1   

3  40/32 комад 1   

4  50/32 комад 1   

5  63/32 комад 1   

6 110/63 комад 1   

7 110/90 комад 1   

Електрофузионо колено  30   ̊PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  90 комад 1   

2  110 комад 1   

3  225 комад 1   

Електрофузионо колено  45   ̊ PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  32 комад 1   

2  50 комад 1   

3  63 комад 1   

4 75 комад 1   

5 90 комад 1   
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6 110 комад 1   

7 225 комад 1   

 

Електрофузионо колено  90   ̊ PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  32 комад 1   

2  50 комад 1   

3  63 комад 1   

4 75 комад 1   

5 90 комад 1   

6 110 комад 1   

7 225 комад 1   

 

Електро фузиона капа  PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  20 комад 1   

2  25 комад 1   

3  32 комад 1   

4 40 комад 1   

5 50 комад 1   

6 63 комад 1   

7 75 комад 1   

8 90 комад 1   

9 110 комад 1   

Електрофузиони ,,Т,, комад са ел.завојницама на све 3.стране PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1   25/25 комад 1   

2  32/32 комад 1   
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3   40/40 комад 1   

4  50/50 комад 1   

5  63/63 комад 1   

Електрофузиони ,,Т,, комад са ел.завојницама на све 3.стране PE100 SDR11  

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1 75 комад 1   

2 90 комад 1   

3 110 комад 1   

4 225 комад 1   

        Електрофузионо седло без ножа PE100 SDR11  

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1 250/63   комад 1   

2 250/110 комад 1   

3 280/63 комад 1   

4 280/110 комад 1   

5 225/63 комад 1   

Електрофузионо седло са ножем за бушење под притиском  PE100 SDR11 

 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1   250/63 комад 1   

2   280/63 комад 1   

3   225/63 комад 1   

 

Електрофузионо седло без ножа PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1   225/63 комад 1   

2   225/110 комад 1   
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„ПЕ“ колено за сучеоно заваривање 30 ̊  PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1   90 комад 1   

2   110 комад 1   

3   225 комад 1   

„ПЕ“ колено за сучеоно заваривање 45 ̊  PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  25 комад 1   

2  32 комад 1   

3  40 комад 1   

4 50 комад 1   

5 63 комад 1   

6 110 комад 1   

7 225 комад 1   

8 250 комад 1   

9 280 комад 1   

„ПЕ“ колено за сучеоно заваривање 90 ̊  PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  25 комад 1   

2  32 комад 1   

3  40 комад 1   

4 50 комад 1   

5 63 комад 1   

6 110 комад 1   

7 225 комад 1   

8 250 комад 1   

9 280 комад 1   
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10 75 комад 1   

11 90 комад 1   

12 160 комад 1   

13 200 комад 1   

Туљак за сучеоно заваривање  PE100 SDR11 

 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  63 комад 1   

2  75 комад 1   

3  90 комад 1   

4 110 комад 1   

5 160 комад 1   

6 180 комад 1   

7 200 комад 1   

8 225 комад 1   

9 250 комад 1   

10 280 комад 1   

Редукција за сучеоно заваривање  PE100 SDR11 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  25/20 комад 1   

2  32/20 комад 1   

3  32/25 комад 1   

4 40/20 комад 1   

5 40/25 комад 1   

6 40/32 комад 1   

7 50/25 комад 1   

8 50/32 комад 1   

9 63/32 комад 1   
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10 75/63 комад 1   

11 90/63 комад 1   

12 110/63 комад 1   

13 110/90 комад 1   

Челична прирубница пресвучена полипропиленом PE100 SDR11 

 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  63 комад 1   

2  75 комад 1   

3  90 комад 1   

4 110 комад 1   

5 160 комад 1   

6 180 комад 1   

7 200 комад 1   

8 225 комад 1   

9 250 комад 1   

10 280 комад 1   

ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ ВЕНТИЛ СА УГРАДБЕНОМ ГАРНИТУРОМ  

 

Редни 

број 

Димензија 

 

Јединица  

мере 

Количина Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

1  50 комад 1   

2  90 комад 1   

3  100 комад 1   

4 150 комад 1   

5 200 комад 1   

6 225 комад 1   

7 250 комад 1   

    УКУПНО  БЕЗ 

ПДВ-а: 
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ПАРТИЈА 5. „КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ“ 

 

Ред. 

број 
Назив добра 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена без 

ПДВ-а 
Вредност (4x5) Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

KK ПВЦ ЦЕВИ по свим димензијама (дужинама) 

Ф 50x250 ком 50    

Ф 50х500 ком 50    

Ф 50х1000 ком 50    

Ф 50х 2000 ком 50    

Ф 50х3000 ком 50    

Ф 75х250 ком 50    

Ф 75х500 ком 50    

Ф 75х1000 ком 50    

Ф 75х2000 ком 50    

Ф 75х3000 ком 50    

Ф 110х250 ком 50    

Ф 110х500 ком 50    

Ф 110х1000 ком 50    

Ф 110х2000 ком 50    

Ф 110х3000 ком 50    

Ф 125х250 ком 50    

Ф 125х500 ком 50    

Ф 125х1000 ком 50    

Ф 125х2000 ком 50    

Ф 125х3000 ком 50    

 

2 

УК ПВЦ ЦЕВИ СДР41по свим димензијама_(дужинама) 

Ф 160х500 ком 30    

Ф 160х1000 ком 30    

Ф 160х2000 ком 30    

Ф 160х3000 ком 30    

Ф 160х6000 ком 30    

Ф 200х1000 ком 30    

Ф 200х2000 ком 30    

Ф 200х3000 ком 30    

Ф 200х6000 ком 30    

Ф 250х1000 ком 30    

Ф 250х2000 ком 30    

Ф 250х3000 ком 30    

Ф 250х6000 ком 30    

Ф 315x1000 ком 30    

Ф 315x2000 ком 30    

Ф 315x3000 ком 30    

Ф 315x6000 ком 30    

Ф 400х1000 ком 20    

Ф 400х2000 ком 20    

Ф 400х3000 ком 20    
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Ф 400х6000 ком 20    

3 

ПВЦ НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ 

Ф 125 комад 5    

Ф 160 комад 5    

Ф 200 комад 5    

4 

ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЛУК 90º 

Ф 50 комад 20    

Ф 75 комад 20    

Ф 110 комад 30    

Ф 125 комад 25    

Ф 160 комад 5    

Ф 200 комад 10    

Ф 250 комад 10    

Ф 315 комад 6    

Ф 400 комад 6    

5 

ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЛУК 45º 

Ф 50 комад 25    

Ф 75 комад 40    

Ф 110 комад 40    

Ф 125 комад 50    

Ф 160 комад 60    

Ф 200 комад 20    

Ф 250 комад 10    

Ф 315 комад 10    

Ф 400 комад 10    

6 

УК ПВЦ РАЧВА 45º 

Ф 250/160 комад 15    

Ф 315/160 комад 8    

Ф 400/160 комад 8    

Ф160/125 комад 10    

Ф125/110 комад 10    

 Ф110/75 комад 10    

Ф75/50 комад 10    

7 

УК ПВЦ РЕДУЦИР 

Ф 250/160 комад 5    

Ф 315/160 комад 5    

Ф 400/260 комад 5    

Ф160/125 комад 5    

Ф125/110 комад 5    

Ф110/75 комад 5    

Ф75/50 комад 5    

8 

ЛГ ШАХТ ПОKЛОПАЦ И РЕШЕТКА СА РАМОМ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈУ 

600x600 400 KH комад 30    

800x800 400 KH комад 20    

Ф 600 - 15 КН комад 25    

Ф 600 –125 КН комад 25    

Ф 600 -250 КН комад 25    

Ф 600- 400 КН комад 20    
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9 ПЕЊАЛИЦЕ 1212 комад 150    

10 
СЛИВНА РЕШЕТКА      
400 КН 

комад 10   
 

11 

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ 

СЛИВНИЧКЕ 
РЕШЕТКЕ 

комад 10   

 

12 

ПП СЛИВНИЧКА 

ШАХТА ПРОЛАЗНА 

 Ф 400/160 

комад 

5   

 

13 

ПП СЛИВНИЧКА 

ШАХТА САБИРНА 

Ф 400/160 

комад 

5   

 

14 

ДВОСЛОЈНЕ КОРУГОВАНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЦЕВИ по разним дужинама 

Ф 110 метар 100    

Ф 160 метар 200    

Ф 200 метар 200    

15 
  

РАЧВА- Т 

Ф 200/200 комад 10    

Ф 315/315 комад 5    

Ф 400/400 комад 2    

Ф160/160 комад 10    

Ф125/125 комад 10    

Ф110/110 комад 10    

Ф75/75 комад 10    

Ф50/50 комад 10    

16 

КЛИЗНА СПОЈКА  

Ф 50 комад 10    

Ф 75 комад 10    

Ф 110 комад 10    

 Ф125 комад 5    

Ф160 комад 5    

 
Ф200 комад 3    

Ф315 комад 1    

Ф400 комад 1    

  
 

 

 

   Пвц РЕВИЗИЈА 

Ф 50 комад 1    

Ф 75 комад 1    

Ф 110 комад 1    

Ф125 комад 1    

Ф160 комад 1    

Ф200 комад 1    

Ф315 комад 1    

Ф400 комад 1    

   
УКУПНО  БЕЗ 

ПДВ-а:   
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  

ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне Јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 

4) Закона); 

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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
 

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

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона и услов из члана 75. 

став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно, 

као и да изричито наведе да је обавезе из члана 75. став 2. Закона.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

2.    ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

76. ЗАКОНА 
  

Право на учешће у поступку предметне Јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона,  Додатни услов за 

учешће у поступку јавне набавке je да Понуђач располаже неопходним пословним  

капацитетом и то: 
 

- ако је у току претходне 2 пословне године (2018.,и 2019.), испоручио добра  који су предмет 

јавне набавке у најмањем износу од : 

За Партију 1. Водоводни материјал -10.000.000 дин без ПДВ-а 
За Партију 2. Канализациони материјал - 6.000.000 дин без ПДВ-а 

 

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 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 
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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: 
Уверење надлежне полицијске управе МУП – а – извод из 

казнене евиденције. 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  
Уверење надлежне полицијске управе МУП – а - извод из 

казнене евиденције. 

(Уверења не могу бити старија од 2 (два) месеца пре 

отварања понуда). 
 

 
 

 

 

 

 

3. 

 
 

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: 
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. 

Уверење локалне самоуправе да су измирени изворни локални 

јавни приходи. 

(Потврде не смеју бити старије од 2(два) месеца пре 

отварања понуда). 

 

 

 

 

4. 

 

Понуђач је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

 

 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА 

ЛИЦА: 
Потписивањем Обрасца изјаве који си налази у прилогу 

Конкурсне документације 
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Редни 

број 

 

Додатни услови 

 

Потребни докази 

 

 

 

 

1. 

Понуђач располаже неопходним 

пословним капацитетом: 

- ако је у току претходне 2  

пословне године (2018, и 2019.), 

испоручио добра  који су предмет 

јавне набавке у најмањем износу 

од : 

За Партију 1. Водоводни 

материјал 

10.000.000,00 дин. без ПДВ-а 
За Партију 5. Канализациони 

материјал 

6.000.000 дин без ПДВ-а 

1.Потписане и оверене потврде референтних наручилаца   које 

морају да садрже вредност и предмет  испоручених добара  које 

су предмет ове јавне набавке за 2018.,2019. године . 

 

 

Испуњеност обавезних услова у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
Изјава мора да буде потписна од стране овлашћеном лица понуђача. Уколико Изјаву потписује 

лице које није уписно у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изајава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

Обрасце 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 закључењу оквирног споразума захтевати од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

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

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 3) 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 уколико наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају 
бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку 

за све партије. 

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. 

VI ПРАВИЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА И ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦА 

1.Критеријум за доделу оквирног споразума 

Након спроведеног поступка јавне набавке велике вредности, наручилац ће закључити 

оквирне споразуме са највише 3 понуђача (чије понуде буду оцењене као прихватљиве), 

за сваку партију понаособ, у трајању од годину дана.  

 
Уколико три или више понуда буду оцењене као прихватљиве, оквирни споразум ће бити 

закључен са прва три понуђача са ранг листе по критеријуму „најнижа понуђена цена“. Под 

„најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних цена без ПДВ-а, које се 
добијају множењем оквирних количина са јединичним ценама без ПДВ-а. 

У случају када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача 

који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду 

понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 
5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

 

2.Елементи критеријума, односно начина на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са  истом понуђеном ценом.  

У случају једнаких понуда применом критеријума „најнижа понуђена цена“, за закључење 

оквирног споразума као резервни елемент критеријума примениће се краћи рок испоруке. 

НАПОМЕНА: Оквирни споразуми   биће потписани у висини процењене вредности наручиоца, 
а укупна понуђена цена служиће за рангирање понуда. Уколико наручилац не добије одређен 

број прихватљивих понуда , наручилац ће закључити оквирни споразум са мањим бројем 

понуђача, односно и са једним. 
Оквирни споразум се закључује на период од 12 месеци и ступа на снагу по истеку тренутно 

важећег оквирног споразума или до утрошка уговорених финасијских средстава . 

3.Додела појединачних уговора/наруџбеница 
Након ступања на снагу оквирног споразума, када настану потребе Наручиоца за предметом 

набавке, наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, 

у   складу са чланом 40а. став 2. тачка 1. ЗЈН, наруџбеница ће бити издата добављачу 
који је понудио нижу цену тог производа приликом подношења понуда; 

 - За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на 

спецификацији, у складу са чланом 40а. став 2. тачка 2. ЗЈН, биће упућен позив свим 
потписницима оквирног споразума да дају понуде за конкретан производ и наруџбеница ће 

бити издата добављачу који је понудио нижу цену тог производа; 

 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
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2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. На полеђини коверте или на кутији 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. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП “ Милош Митровић „ Велика Плана, улица Војводе Мишића  

бр. 1, 11320 Велика Плана, са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА – 

НАБАВКА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА, за Партију 

_____(уписати број партије)  ЈН 17/2020 – НЕ ОТВАРАТИ"   
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

30.07.2020.године до 11,00 часова .   
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.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
Понуда мора да садржи: 

- Сву документацију прописану Законом о Јавним набавкама, позивом за подношење понуде и 

конкурсном документацијом. У супротном ће понуда бити одбијена.  

- Понуда се подноси на обрасцима из конкурсне документације. Понуђач мора у обрасцу  
конкурсне документације попунити сва празна места, и то читко - штампаним словима, 

хемијском оловком. Евентуалне грешке начињене приликом попуњавања обрасца понуде, које 

су исправљене од стране понуђача, морају посебно бити оверене печатом понуђача и потписом 
овлашћеног лица понуђача. 

- Образац понуде који Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује  

да су тачни подаци који су у истом наведени, а који садржи: 
1. Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима 

(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број и 

порески идентификациони број, име лица овлашћеног за заступање, име особе за контакт, 

контакт телефон, текући рачун и меил адреса) 
2. Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи 

од 30 дана. 

3. Предмет, јединичну и укупну цену и износ припадајућег пореза на додату вредност. 
4. Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 

печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава образце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном 

и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 

део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то: 
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Партија 1. - Водоводни материјал ;  

Партија 2. - Против пожарна и хидрантска опрема; 

Партија 3. - Репаратурне спојнице; 

Партија 4.-Полиетилентски електрофузиони фитинзи и фитинзи за сучеоно заваривање; 
Партија 5. - Канализациони материјал.  

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

најмање једну целокупну партију. 

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

само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно.  

 -    Докази из чл. 75. и чл.76  Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не 
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за обе партије . 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Милош Митровић , ул. 

Војводе Мишића  бр. 1, 11320 Велика Плана до рока за подношење понуда, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  Набавка водоводног и  канализационог 

материјала  ЈН бр 17/2020  Партија __-  НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка водоводног и  канализационог 

материјала  ЈН бр 17/2020 Партија __ -  НЕ ОТВАРАТИ” или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добара –  набавка водоводног и  канализационог 

материјала  ЈН бр 17/2020 Партија __ -  НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  набавка водоводног и  

канализационог материјала   ЈН бр 17/2020  Партија__-  НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији 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. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност. 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 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. 

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова ). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. 

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

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране наручиоца и 

подразумева плаћање у року од 45 календарских дана, рачунајући од дана пријема исправне 
фактуре и комплетне документације (отпремнице, изјаве и сл.). 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати до окончања реализације оквирног споразума. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Гарантни рок : 24 месеца од дана испоруке добара  

Рок испоруке : максимално  24 часа од  захтева Наручиоца  

Место испоруке : франко Велика Плана , улица Војводе Мишића бр,1  

Трошкове испоруке предметних добара сноси понуђач и исти морају бити садржани у 
јединичној цени те се не могу накнадно фактурисати. 

 

9.2. Захтев у погледу средства финансијског обезбеђења: 

 

1. Бланко соло меница за добро извршење посла-  
Сви Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, 
предају наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног 

споразума, односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у 
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Регистру меница.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом у висини од 10% процењене вредности оквирног 
споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, 

када му је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  
 - не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 

уговора/наруџбенице.  

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у роковима из ове 
конкурсне документације,Наручиоц ће оквирни споразум раскинути и има право 

потраживања накнаде штете настале услед неиспуњавања ове обавезе понуђача. 

По извршењу уговорених обавеза понуђачу биће враћена меница.  

 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9.5.Захтев у погледу квалитета: 

Добра која се нуде морају бити стандардног квалитета. Понуђена добра морају одговарати 
захтевима наручиоца и морају бити у складу са техничком спецификацијом.  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ   И ОБРАЗЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                                                                                          
Цена се исказује у динарима.  

У Обрасцу понуде потребно је исказати укупну цену за сваку партију без ПДВ, затим укупни 

припадајући ПДВ изражен процентуално и номинално у динарима, у складу са Законом о 
порезу на додату вредност, као и укупну понуђену цену са ПДВ. 

У Обрасцу структуре цене   (који је саставни део Образца понуде), уписати по позицијама 

јединичне цене без ПДВ и са ПДВ, као и укупну цену без ПДВ, износ ПДВ и укупну цену са 
обрачунатим ПДВ-ом.   

Цена је фиксна и непроменљива до завршетка посла. У обрасцу понуде цену је потребно 

изразити нумерички и текстуално.                                                                                       

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.                                                                                   
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о Јавним набавкама је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима.                                                                                        
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од понуђача 

образложење свих њених саставних делова које сматрају меродавним, у свему према члану 92. 

Закона. 

 

11. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје уговорене обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 

Доказ може бити: 

● Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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● Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку Јавне 

набавке или испуњавању уговорених обавеза; 

● Исправа о наплаћеној уговореној казни; 
● Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

● Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

● Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

● Доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

● Други одговрајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

        документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 

        набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 

12. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 
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  стварну 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 тачке 11. овог Упутсва и члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 

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. 

 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у 
горњем десном углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога потпис 

лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, 

поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 
„ПОВЕРЉИВО”, испод тога потпис лица које је потписало понуду. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, поштом, 

препорученом пошиљком или путем електронске поште на e-mail: 

jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или понуде 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

mailto:jelena.mitrovic.jkpmm@gmail.com
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације  ЈН бр. 21/2019. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

одбити као неприхватљиву.  

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

  

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача са КРАЋИМ РОКОМ ИСПОРУКЕ. 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРЕЈАЊА УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

уговора/оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора/оквирног споразума може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора/оквирног споразума не може да буде већа од вредности из члана 

39. Став 1. Закона , односно члана 124а. За наручиоце из области водопривреде, енергетике, 
саобраћаја и поштанских услуга. 
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21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР/ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Одлуку о закључењу оквирног споразума са образложењем донеће се у року од 20 (двадесет) 

дана од дана јавног отварања понуда и биће објављено на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца у року од 3 (три)дана од дана доношења. 

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен за сваку партију  са  три или мањим 

бројем понуђача, одмах након протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона о чему ће понуђачи бити писмено обавештени објављивањем одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

Након што Наручилац понуђачима достави потписани оквирни споразум, понуђачи су дужни 

да у року од пет радних дана Наручиоцу пошаљу потписани оквирни споразум. 

Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан оквирни споразум сматраће се да је 

одбио закључење оквирног споразума и наручилац може да закључи оквирни споразум са 

следећим најповољнијим понуђачем. 

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.   

 

22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у случајевима прописаним чланом 109. 

Закона. 

 

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
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 које  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 следећи 

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 заштит 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.  

mailto:e-mailjkpmilosmitrovic@gmail.com


58 

 

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 подносиоца захтева. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је дана рачун буџета Републике Србијеуплати 

таксу у износуод 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: ЗЗП, ЈН бр._____(навести број јавне набавке) прималац уплате: буџет Републике 
Србије. 

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: 

 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. 

 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;  

 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 имај отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 
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 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (за партију број ________ ), 

  

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Напомена о начину подношења понуде 1. Самостално  

2. Са подизвођачем   
3. Заједничка понуда 

(заокружити) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу ''Општи подаци о понуђачу» попуњавају и Понуђачи који подносе заједничку понуду, у 

ком случају је потребно да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (за партију бр.__________), 

 

  

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

       

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  
Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача.  
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3) ПОДАЦИ О ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (за партију ____________________), 

 

  

1) 

 

Назив учесника: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити понуђач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 
понуђач: 

 

 

2) 

 

Назив понуђача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити понуђач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

понуђач: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе  заједничку 

понуду, а уколико има већи број ученика у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој  

понуди. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1 – Водоводни  материјал  

 

Укупна понуђена цена за партију бр. 1 без ПДВ  

Словима  

Износ ПДВ номинално 
 

 

Износ ПДВ у % 
 

 

Укупна понуђена цена за партију бр. 1 са ПДВ 
 

 

Словима 

 
 

 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

            Рок важења понуде: 
(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 
(нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



63 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2 – Против пожарна и хидрантска  опрема   

 

 

Укупна понуђена цена за партију бр. 2. без ПДВ  

Словима  

Износ ПДВ номинално 
 

 

Износ ПДВ у % 
 
 

Укупна понуђена цена за партију бр. 2. са ПДВ 
 

 

Словима 
 

 
 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

            Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 
најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 
((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 
 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3 – Репаратурне спојнице   

 

 

Укупна понуђена цена за партију бр. 3. без ПДВ  

Словима  

Износ ПДВ номинално 
 

 

Износ ПДВ у % 
 
 

Укупна понуђена цена за партију бр. 3. са ПДВ 
 

 

Словима 
 

 
 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

            Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 
најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 
((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 
 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

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

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 4 – Полиетиленски електрофузиони  фитинзи и 

фитинзи за сучеоно заваривање   

 

 

Укупна понуђена цена за партију бр. 4. без ПДВ  

Словима  

Износ ПДВ номинално 
 
 

Износ ПДВ у % 
 

 

Укупна понуђена цена за партију бр. 4. са ПДВ 
 
 

Словима 
 

 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

            Рок важења понуде: 
(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 

случају да понуђач наведе краћи рок важења 
понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 
 

 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 5 – Канализациони  материјал   

 

 

Укупна понуђена цена за партију бр.5. без ПДВ  

Словима  

Износ ПДВ номинално 
 

 

Износ ПДВ у % 
 

 

Укупна понуђена цена за партију бр. 5. са ПДВ 
 

 

Словима 
 

 

 

Гарантни рок : 

Минимално 24 месеца  
 

Рок испоруке :  

Максимално 24 часа  од захтева Наручиоца  

 

 

            Рок важења понуде: 

(По       НАПОМЕНА: Понуда мора да важи 

најмање 30 дана од дана отварања понуда. У 
случају да понуђач наведе краћи рок важења 

понуде или непрецизно одреди рок важења понуде 

((нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и слично),таква 

понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

_______________ календарских дана 

 

 

 
 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

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

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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IX МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Оквирни споразум копирати у потребном броју за сваку партију 

 

 
- Модел оквирног споразума понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела оквирног споразума. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача треба да буду  

наведени у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач који је наведен у 

споразуму којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке да ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум, потписује и 

печатом оверава модел оквирног споразума. 

- Уколико се ради о понуди која се подноси са подизвођачем, подизвођач мора бити  
наведен у моделу оквирног споразума као уговорна страна, а понуђач потписује и печатом 

оверава модел оквирног споразума. 

- Модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 
 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  За Партију бр._____________________(понуђач уписује број и 

назив партије)  

 

Уговорне стране: 

 
   

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

заступа вд. директор Рачић Александар , матични број 07160763, ПИБ:101174845, текући рачун 

160-7096-31, телефон:026-515-009 , e-mail:jkpmilosmitrovic@gmail.com као Наручиоца (у даљем 
тексту: Наручилац), са једне стране и 

 2. _____________/______________(фирма)_________________________(седиште), 

Матични број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ 

назив банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 2), 

3._____________/______________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 2), 

4.__________/_________________(фирма)_________________________(седиште), Матични 

број:_______________, ПИБ:_________________, број рачуна:____________________ назив 

банке _____________________, кога заступа ______________________________ (у даљем 

тексту: Испоручилац 3). 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:  
 - да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак јавне 

набавке добара – Набавка водоводног и канализационог материјала број ЈН - 17/2020, са циљем 

закључивања оквирног споразума са више понуђача за период од годину дана; 
 - да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број______ од 

__.___.2020. год. у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и 

Испоручиоца 1, 2, 3; 

 - да је Испоручилац 1 доставио понуду број_____ од _______ године, која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 1) која је заведена 

код Наручиоца под бројем ______ од _______ године; 
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- да је Испоручилац 2 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 2) која је заведена 

код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- да је Испоручилац 3 доставио понуду број ____ од ________ године, која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца 3) која је заведена 
код Наручиоца под бројем ____ од ________ године; 

- овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о јавној 

набавци; 
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора/наруџбенице о јавној набавци на 

основу овог оквирног споразума;  

 
Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора/наруџбеница о јавној набавци добара – „Набавка водоводног и канализационог 

материјала“ партија број________, између Наручиоца и Испоручиоца 1, Испоручиоца 2, 
Испоручиоца 3, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца 

 

Члан 2. 
Предмет оквирног споразума је сукцесивно набављање водоводног и канализационог 

материјала за потребе ЈКП „ Милош Митровић“, према спецификацији која се налази у прилогу 

овог споразума. Спецификација са количинама добара, дата је у Табели која се налази у оквиру 
Конкурсне документације. Количине у спецификацији су оквирне, служиће у сврху рангирања 

понуђача, а за све време важења оквирног споразума и у време спровођења споразума могу да 

се мењају. Наручилац ће предметни материјал наручивати према стварним потребама. Оквирне 

количине зависе и од финансијских средстава и других промена на које Наручилац нема 
утицаја 

Члан 3. 

Овај Оквирни споразум  ступа на снагу по истеку тренутно важећег Оквирног споразума  или 
по утрошку уговорених финансијских средстава из тренутно важећег оквирног споразума, и 
важи  12 месеци. 

Након што Наручилац понуђачима достави потписани оквирни споразум, понуђачи су дужни 
да у року од пет радних дана Наручиоцу пошаљу потписани оквирни споразум. 

Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан оквирни споразум сматраће се да је 

одбио закључење оквирног споразума и наручилац може да закључи оквирни споразум са 
следећим најповољнијим понуђачем. 

 

Члан 4. 

Укупна вредност набавке која је предмет оквирног споразума износи _________________ 

динара без ПДВ-а, односно ________________динара са ПДВ-ом (Наручилац уписује планирану 
процењену вредност набавке). 

Јединичне цене предмета набавке исказане су у Табели која се налази у оквиру конкурсне 
документације у понуди Испоручиоца, који чини саставни део овог оквирног споразума. 

На јединичне цене из става 2. Овог члана обрачунава се и плаћа ПДВ, у складу са важећим 
законским прописима.  

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати. 

 

Члан 5. 

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом 
набавке, Наручилац ће уговоре/наруџбенице додељивати на следећи начин: 

- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке налазе на спецификацији, у складу 

са чланом 40а. Став 2. Тач. 1., наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је понудио нижу 
цену тог производа приликом подношења понуда; 
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- За производе који се у тренутку расписивања јавне набавке не налазе на спецификацији, у 
складу са чланом 40а. Став2. Тач.2. биће упућен позив свим потписницима оквирног споразума 

да дају своје понуде за конкретни производ и наруџбеница ће бити издата Испоручиоцу који је 
понудио нижу цену тог производа.  

Поново отварање конкуренције међу Испоручиоцима – потписницима оквирног споразума, ће 
бити спроведено на следећи начин:  

Наручилац ће путем електронске поште упутити свим испоручиоцима позив за достављање 

понуда са навођењем потребних добара и количина, у циљу доделе појединачног 
уговора/наруџбеница.  

Испоручиоци су дужни да активно учествују у поступку сваке набавке. Активно учествовање 
значи да се позвани испоручиоци одазову подношењем понуде за тражени грађевиснки 
материјал, који се тражи у оквиру појединачних набавки и додељену набавку реализују.  

Наручилац ће у позиву навести: 

- артикал који тражи, 

- потребну количину, 

- рок у коме се мора доставити понуда (навођење датума и сата), 

- електронска пошта на којој треба доставити понуду, 

- начин на који се доставља понуда,  

- критеријум за доделу уговора кроз наруџбенице, 

- рок испоруке добара који не може бити дужи од рока утврђеног у техничким 
спецификацијама и  

- друге неопходне услове. 

Позив ће бити ушућен преко електронске поште: 

- Испоручиоца 1 ...........................................(навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 2........................................... (навести електронску пошту) 

- Испоручиоца 3........................................... (навести електронску пошту) 

Наручилац је при слању позива путем електронске поште захтевати да на исти начин потврде 
пријем позива, што су испоручиоци дужни и да учине.  

Испоручиоци ће понуде достављати електронски у складу са позивом и упутством Наручиоца.  

Понуда испоручиоца обавезно мора да садржи јединичну и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-
ом, рокове испоруке, као и основне податке Испоручиоца –Понуђача.  

Наручилац ће по истеку рока за достављање понуда направити записник о пристиглим 
понудама и исти доставити електронским путем испоручиоцима који су доставили понуде. 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора/наруџбенице кроз применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“ уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
Наручилац ће доделити уговор/наруџбеницу Испоручиоцу који је понудио краћи рок испоруке.  

Одлуку о додели уговора/наруџбенице Наручилац обајвљује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. Против те одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у 
законском року од дана објаве одлуке на Порталу јавних набавки. Сходно члану 112. став 2. 

тачка 1. Закона, захтев за заштиту права поднет на одлуку о додели уговора/наруџбенице не 

задржава даље активности Наручиоца, тј. Наручилац може закључити уговор/наруџбеницу са 
изабраним понуђачем и поред уложеног захтева за заштиту права. 

Уколико дође до раскида уговра/наруџбенице о јавној набавци, Наручилац ће поновити целу 
процедуру за доделу појединачног уговора/наруџбенице.  

Уговори/наруџбенице о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума морају 
се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 

уговора/наруџбеница закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са 
трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  
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Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да: 

 - испоручи оригинални предмет набавке, који квалитетом и карактеристикама одговара 
техничким условима из конкурсне документације и понуде; 

 - да предмет набавке испоручује сукцесивно у року од 3 дана, по добијеном писменом 
налогу Наручиоца – наруџбеница; 

 - испоручи предмет набавке на траженим локацијама; 

 - понуђач је дужан да испоруку добара врши сукцесивно, количине добара које су 

наведене у спецификацији конкурсне документације нису обавезујућег карактера за Наручиоца 

и служе искључиво за рангирање понуђача. Тачну количину и динамику одређује Наручилац.  
За сваку испоруку, Наручилац ће доставити наруџбеницу у којој ће тачно назначити врсту робе 
и потребне количине.  

                                                               Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

 - обезбеди пријем предмета набавке на уговореној локацији; 

 - плати уговорену цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке у року од 45 дана 
од дана испоруке и правилно испостављеног рачуна. 

Члан 8. 

Испоручилац је одговоран за квалитет испорученог предмета набавке, сагласно прописима и 
стандардима за ту врсту добара.  

Ако се записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке у квалитету или 
очигледне сметње у коришћењу, Испоручилац исте мора отклонити о свом трошку, најкасније у 
року од 3 дана од дана пријема записника о рекламацији.  

Члан 9. 

У случају кашњења у испоруци, Испоручилац је дужан да плати Наручиоцу на име уговорене 
казне 0,5% од уговорене вредности добара, за сваки дан кашњења, а максимално 10%. 

Члан 10. 

Сви Испоручиоци се обавезују да у тренутку закључења овог оквирног споразума, предају 
наручиоцу бланко сопствене менице, као обезбеђење за извршење оквирног споразума, 
односно појединачних уговора/наруџбеница, које морају бити евидентиране у Регистру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом у висини од 10% процењене вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 
10 дана дужи од дана истека важења оквирног споразума.  

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

 - без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, када му је 
исти додељен у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговора/наруџбенице.      

Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће се палћање по овом оквирном споразуму извршити тако што 
ће за сваку испоруку Испоручилац испоставити фактуру која ће бити плаћена у року од 45 дана 
од дана испоруке добара.       

Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 
оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета јавне набавке у случају потребе за већом количином добара која се није могла 
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предвидети у тренутку покретања поступка, стим да се вредност оквирног споразума може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог оквирног споразума. 

 

Члан 13. 

Овај Споразум се може раскинути на оправдани захтев Наручиоца или Испоручиоца.  

Наручилац може раскинути овај Споразум у односу на одређеног Испоручиоца у случајевима: 

- да Испоручилац без оправданог разлога одбије да закључи појединачни уговор/наруџбеницу, 
када му је исти додељен у складу са овим оквирним споразумом; 

- не изврши испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 
уговра/наруџбенице; 

-изласка појединог члана из заједничке групе испоручилаца, која је једна од страна потписника 
овог Споразума; 

- раскида уговора склопљеног на основу овог Споразума, уколико је одговорност за раскид на 
страни одабраног Испоручиоца; 

- ако Испоручилац стекне негативну референцу у реализацији овог Споразума;  

- злоупотреба и преварног поступања Испоручиоца. 

Члан 14. 

За све што није регуисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други важећи прописи.  

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог оквирног споразума решавају 
споразумно.  

У случају спора надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

Члан 15. 

Овај оквирни споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 2 (два) 
примерка задржава свака уговорна страна. 

 

                                                                                                                     За Наручиоца 

За Испоручиоца 1                                                                                       в.д. Директор 
  

 

_______________________                                                          ____________________________ 
потпис овлашћеног лица                                                 Рачић Александар, дипл.инж.маш 
                                                                                                     

 

 
За Испоручиоца 2 

 

 
_____________________ 

потпис овлашћеног лица 

 

   
За Испоручиоца 3 

 

 
_____________________ 

потпис овлашћеног лица 
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X МОДЕЛ УГОВОРА/НАРУЏБЕНИЦЕ 

 

Ознака и број јавне набавке: ЈН 17/2020 
Број наруџбенице: 

Датум: 

 
На основу члана 40.став 5. Закона о јавним набавкама („Службеник гласник РС“,бр.68/15) 

издаје се 

НАРУЏБЕНИЦА 

 
Предмет јавне набавке:______________________________(назив предмета набавке и тражена 

количина) 

На основу спроведеног отвореног поступка , ознаке и бр. ЈН 17/2020 и потписаног Оквирног 
споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана, а у 

складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама: 

- Према условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ 

достављених понуда испоручилаца, без поновог отварања конкуренције међу 

испоручиоцима по конкретном захтеву____________________________________  

(име и презиме запосленог код наручиоца који иницира конкретну набавку), наручилац издаје 

ову наруџбеницу најповољнијем понуђачу: 

или 
 

На основу спроведеног отвореног поступка, ознаке и бр. ЈН 17/2020 и потписаног Оквирног 
споразума бр._______од________године са_______(највише три) понуђача на годину дана,а у 

складу са чл.40.тачка 9. и чл.40а.став 2.тачка 1. Закона о јавним набавкама 

 

- поновним отварањем конкуренције међу добављачима по конкретном захтеву 

________________________(име и презиме запосленог код наручиоца који иницира 

конкретну набавку), наручилац издаје ову наруџбеницу најповољнијем  

понуђачу__________________________(назив понуђача), из_______________________, улица 

и бр.____________________________, 
Матични број:______________________, вредност набавке:______________________ динара 

(износ без ПДВ-а). 

Начин плаћања: уплатом на рачун испоручиоца, број 

рачуна_____________________________код пословне банке 

_____________________________.(попуњава понуђач) 

Рок испоруке/извршења: у складу са чланом 6.потписаног оквирног споразума. 

Место испоруке: франко Велика Плана, улица Војводе Мишића 1 

Рок плаћања: у складу са чланом 7.потписаног оквирног споразума  

 
ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                               ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_____________________________                                       ____________________ 

потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН  

 

 

 

 

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 добара – набавка водоводног и канализационог материјала, ЈН број 17/2020, испуњава 
све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку и то:  

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

2. 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 двања мита, кривично дело преваре.  

3. 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). 

 
 

 

Датум:                 М.П Потпис понуђача 
   

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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 XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН  
 
 

 

 
 

 

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

 

ИЗЈАВУ 

 
 

Подизвођач, ______________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне 

набавке добара – набавка водоводног и канализационог материјала, ЈН број 17/2020, испуњава 
све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку и то:  

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
2. 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 двања мита, кривично дело преваре.  

3. 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:                 М.П Потпис понуђача 
   

 

 
Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана  од 

стране овлашћеног подизвођача. 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  даје: 

                                                                            (Назив понуђача) 
 

 

ИЗЈАВУ                                                                                                            

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
Јавне набавке добара – Набавка водоводног и канализационог материјала  ЈН број 17/2020 

Партија ____, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XV 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 водоводног и канализационог материјала , ЈН број 17/2020 

Партија__________, 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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XVI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

 
Понуђач ____________________________ из _______________________, за јавну набавку 

добара- Набавка водоводног и канализационог материјала , ЈН број  17/2020 

Партија__________,, даје следећу:  
 

                                                                   ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум, у тренутку 
закључења оквирног споразума, предати Нaручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење 

за извршење оквирног споразума, односно појединачних уговора/наруџбеница који ми буду 

додељени, која мора бити евидентрана у Регист-ру меница.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту ћу доставити попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом за 

попуну у висини од 10% од вредности оквирног споразума, без ПДВ-а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 (десет) 

дана дужи од истека важења оквирног споразума. 
 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: 

 - без оправданог разлога одбијем да закључим појединачни уговор/наруџбеницу, када 
ми је исти додељењ у складу са овим оквирним споразумом или  

 - не извршим испоруку предмета набавке на основу већ закљученог појединачног 

уговора/наруџбенице. 

 
 

 

 
          Датум                                                                                                   Понуђач 

 

________________                                      М.П.                                     __________________ 
 

 
 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног пону ђача из групе који ће попунити, и потписати образац. 
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XVII ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТИХ НАРУЧИОЦА ЗА 2018, И 2019. ГОДИНУ 
 

 

 

(Модел потврде за 2018. годину) 
 

 

 

 

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 испоручио  за 
наше  

                                                                                                     (назив понуђача)  

 

потребе  _____________________________________________________________у укупној  

                                                                                                              (назив добара) 

 

вредностибез ПДВ – а од __________________________________________________ динара. 
 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у 

(назив понуђача) 

отвореном поступку јавне набавке добара –„Набавка водоводног и канализационог 

материјала“  ЈН број  17/2020,  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: 

 

 
 

 

Mесто и датум:                                                                                 Потпис овлашћеног референтног  

                                                                                                                       Наручиоца 
 

 

_______________________                                                                ________________________
 М.П. 
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(Модел потврде за 2019. годину) 
 

 

 

 
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 испоручио за 
наше  

                                                                                                     (назив понуђача)  

 
потребе  _____________________________________________________________у укупној  

                                                                                                              (назив добара) 

 

вредностибез ПДВ – а од __________________________________________________ динара. 
 

Потврда се издаје на захтев _______________________________________ ради учешћа у 

(назив понуђача) 
отвореном поступку јавне набавке добара –„Набавка водоводног и канализационог 

материјала“  ЈН број  17/2020,  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: 

 

 
 

 

 
Mесто и датум:                                                                                 Потпис овлашћеног референтног  

                                                                                                                       Наручиоца 

 

_______________________                                                                ________________________
 М.П. 
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