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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), члана 2. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке бр. ЈНВВ-01-7/2020 од 02. 03. 2020. године, Наручилац – ЈП за комуналну 

инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу  

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

 

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће отворени 

поступак јавне набавке (добра)  

 

 Предмет јавне набаве: Материјал за водовод и канализацију 

 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 44160000 – цевоводи, цевни системи, цеви, 

омотач цеви, средни артикли, 44115210 – водоинсталатерски материјал, 44163130 

канализационе цеви 

 

 Набавка се спроводи ради зазључења уговора о јавној набавци на период од 3 године. 

 

 Јавна набавка обликована није обликована по партијама. 

  

 Конкурсну документацију, заинтересована лица могу преузети на Порталу јавних набавки 

или на интернет странци Наручиоца www.jpkikinda.rs 

 

 Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на 

адресу Наручиоца: Кикинда, Иђошки пут 4, са назнаком: Понуда за ЈНВВ-01-7/2020 –

Материјал за водовод и канализацију - НЕ ОТВАРАТИ,  у року од 30 дана од дана 

објављивања позива на Порталу јавних набавки, тј.  до 06. 04. 2020. године, до 12.00 сати. 

  

 Отварање понуда је јавно и спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда тј. 

06. 04. 2020. године у 12.30 сати. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована 

лица, а пуноправно учешће у поступку имају овлашћени представници понуђача. 

 Особа за контакт је Шибул Марица и Славко Војнић Мијатов е-маил: 

marica.sibul@jpkikinda.rs  slavko.vojnic@jpkikinda.rs 

 

 

 

 

 

http://www.jpkikinda.rs/
http://www.jpkikinda.rs/
mailto:marica.sibul@jpkikinda.rs
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А - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

ОБАВЕЗНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона: 

 

 да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 да је понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски 

заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривичне дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Р. Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  

 да при састављању понуде изричито наведе да поштује обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и других околности  од општег интереса, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  испунити 

ДОДАТНЕ услове за учешће у поступку јавне набавке,дефинисане чланом 76. Закона, и то: 
  

1. Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, тј. да има минимун једно 

доставна возила за пренос материјала,  

 

2. Да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом: 

 - да је остварио минимални укупни приход од 30.000.000,00 динара, у последње 3 године 

(2016, 2017, 2018 године), 

 

 

Б - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки доказују се достављањем следеће 

документације: 

 

        1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре ИЛИ извод из регистра надлежног 

Привредног суда за  правна лица; 

 

        2. Извод из казнене евиденције за: 

 законског заступника понуђача – правног  лица, за предузетнике и за физичка лица, (ако има 

више законских заступника  уверење се доставља за сваког) – Уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривична дела примања и давања мита и кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала и 

 за правно лице – Уверење о казненој евиденцији Основног суда на чијем подручју је седиште 

правног лица и Уверење о казненој евиденцији Вишег суда  на чијем подручју је седиште правног 
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лица, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела 

примања и давања мита и кривично дело преваре и 

 за правно лице – Уверење о казненој евиденцији Вишег суда у Београду, за кривична дела 

организованог криминала, 

 

3. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе И уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације, 

 

4. Испуњеност услова из тачке 4. доказује се поптисом Изјаве да поштује обавеза које 

произилазе из прописа о заштити на раду, запошљавање и услове рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Изјава 

чини саставни део конкурсне документације Уколико понуду подноси подизвођач/група понуђача, 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача/сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом.  

 Докази о испуњености обавезних услова под тачком 2 и 3 не могу бити старији од 2 (два) 

месеца пре отварања понуда. 

  

 НАПОМЕНА: Заинтересовано лице није дужано да, приликом подношења понуде, достави 

доказе о испуњености обавезних услова из конкурсне документације, довољно је да наведе 

интернет страницу где се ти подаци налазе ИЛИ да, ако је уписан у Регистар понуђача при 

АПР-у, достави Решење  о упису  понуђача у регистар понуђача или Извод из тог регистра, 

који издаје АПР. 

 

 Додатни услови за учешће у поступку јавних набавки доказују се достављањем следеће 

документације: 

   

1. Технички капацитет:  
Понуђача мора доставити:   

- Очитана саобраћајна дозвола за доставно возило. Уколико понуђач није власник возила, 

мора доставити и уговор о закупу, лизингу и сл. 

- Важећа Полиса осигурања за доставно возило 

  

2,Финансијски капацитет:  

Понуђач мора доставити:  

- Биланс стања и успеха у послење три година (2016, 2017, 2018), из кога се види је Понуђач 

оставрио минимални укупни приход од  30.000.000,00 динара.  

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуда за подизвођачима 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити Подизвођачу, да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и 

Понуђача, буде закључен тај Подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач је  дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезног услова као 

Понуђач.  
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Сви подизвођачи морају да испуњавању обавезне услове из конкурсне документације.     

Понуђач који ангажује подизвођача, је дужан да у својој понуди наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % или део 

предмета јавне набавке које ће извршити преко подизвођача.  

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. 

 

Понуда групе понуђача (заједнича понуда) 
Понуду може поднети група Понуђача. Сви супонуђачи морају да испуњавају обавезане 

услове из конкурсне докуменације. 
Додатне услове из конкурсне документације супонуђачи испуњавају заједно 
Код заједничке понуде, њен саставни део мора бити и Споразум  којим се супонуђачи 

међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Обавезна садржина 

споразума одређена је у члану 81. Закон о јавним набавкама.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код понуђача из групе, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

Сви докази, које уз обрасце из конкурсне документације, достави Понуђач, могу бити 

неоверене фотокопије. 

 Наручилац може, пре доношења одлике о додели уговора, ако је понуђач доставио 

фотокопије доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавних 

набавки, да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као наповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверене копије свих или појединих доказа. То исто важи и за подизвођача/члана 

групе понуђача, ако понуђач наступа са понуђачем или у групи понуђача.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издаје тражени доказ, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик 

од стране овлашћеног судског тумача. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

 Понуђач је обавезан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 

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

односно до закључења уговора, или током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописан начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно 

састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније  понуде. 

 Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне документације. 

  

 ФОРМА И ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
Понуда и остала документација која се односи на понуду, мора бити у писаној форми и на 

српском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски 

језик и оверена од стране овлашћеног преводиоца. 

  

 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуде се подносе попуњавањем и овером приложених образаца и достављањем тражене 

документације. 

Понуде се подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на 

адресу Наручиоца: ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, са 

напоменом: Понуда бр. ЈНВВ-01-7/2020 Материјал за водовод и канализаицју - НЕ 

ОТВАРАТИ. На полеђини коверте навести пун назив и адресу понуђача.  

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. 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

Понуде се не могу подносити по варијантама 

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

на начин који је предивиђе за достављање понуда, са назнаком врсте измене понуде. По истеку 

рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

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

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуђач може поднети само 1 понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач нити да учестувује у више заједничких понуда. 

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Цена у понуди мора бити изражена у динарима и мора обухватати све трошкове, који се 

односе на реализацију предмета јавне набавке.  

Цена је фиксна све време важења уговора. 

Плаћање ће се вршити сукцесивно по извршеној испоруци робе и истављеним овереним  

фактурама, у законоском року.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 
 Уговор се закључује на одређено време за период од 36 месеци oд датума закључења 

уговора или до утрошка средстава, пре тог рока. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Наручилац тражи од понуђача средство обезбеђења, којим понуђач обезбеђује испуњење 

својих  обавеза везаних за добро извршење посла. 
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Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора достави средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла -  Бланко сопствену меницу са клаузулом 
„без протеста“ и „по виђењу“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора, без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице 
је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача, које су 
предмет обезбеђења.  

Под појмом добро извршење посла, сматра се реалиазција уговора од стране изабраног 
понуђача, у свему како је одређено уговором. Наручилац ће приступити реализацији менице за 
добро извршење посла, у случају да понуђач не  извршава своје уговорнем обавезе у роковима и 
на начин предвиђен уговором. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Заинтересовано лице може да поднесе Захтев за додатним информацијама и појашњењима 

у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатаке 

и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за поношење 

понуде.. Захтев мора бити достављен Наручиоцу радним даном до 14 сати. Уколико захтев буде 

достављен Наручиоцу после наведнеог сата, сматраће се да је достављање захтева извршено 

првог наредног радног дана. Захтев се доставља путем поште на адресу Наручиоца или 

електорнске поште на е-маил: marica.sibul@jpkikinda.rs  slavko.vojnic@jpkikinda.rs .Наручилац је 

дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ бр. 01-7/2020. 

 Комуникација у поступку јавних набавки одвија се писаним путем преко поште, 

електронске поште или факсом. Уколико се комуникација врши електронском поштом или 

факсом, друга страна, којој је упућен допис, мора се писмено изјаснити да је допис или документ  

који је примљен  путем  електронске поште или факса и примила. На тај начин је достављање 

извршено са доказом о пријему истог. 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.  

 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
После отварања понуда, Наручилац може, прилоком стручне оцене понуда, да у писменом 

облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда. У том смислу, Наручилац може вршити и контролу (увид) код понуђача 

односно његовог подизвођача/супонуђача. 

 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешка, уочених 

приликом разматрања понуда по окончању поступка отварања понуда. 

  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

одбити као неприхватљиву.  

  

НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорности за повреду заштићеног права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси  понуђач. 

 

mailto:marica.sibul@jpkikinda.rs
mailto:slavko.vojnic@jpkikinda.rs
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НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац može одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 године 

пре објављивања позива за подношење понуда, поступао на начин како је то одређено у члану 82. 

ЗЈН. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Наручилац ће доделити уговор, у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

ценом, по критеријуму дужи рок важења понуде код Наручиоца. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће меилом обавестити понуђаче чије су понуде предмет жребовања, о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 

које имају једнаку најнижу понуђену цену и исто рок важења понуде. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству позваних понуђача или без њих, ако се нису одазвали 

позиву и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине 

и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 

назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор 

 

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 
Сви обрасци понуде треба да буду читко попуњени, потписани и оверени печатом. 

 Потписивањем понуде и приложених образаца, Понуђач се изјашњава да је у потпуности 

разумео и прихватио све услове из конкурсне документације. 

 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има 

интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

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

Републичкој комисији. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовоременом ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 

набавке мале вредности  и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 

дана пре истека рока за подношењ понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се 

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

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке 

мале вредности. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
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подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. 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.  

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

из члана 156. Закона, у износу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности,  у 

износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за 

заштиту права подноси пре отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 

динара.. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је захтев 

поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није 

већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.“  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

 (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. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор 

и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

 (4) број рачуна: 840-30678845-06; 

 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

за заштиту права; 

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

захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

 (10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

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

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
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тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

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

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. 

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Уговор о јавној набавци биће достављен Понуђачу, у року од осам дана по истеку рока за 

поношење Захтева за заштиту права. Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за 

подношење Захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, као и у другим 

случајевима предвиђеним чланом 112. став 2. ЗЈН. 

  

РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА  
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови 

за доделу уговора. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ: 

 

Понуда ће бити одбијена: 

1. уколико није благовремена 

2. уколико поседује битне недостатке 

3. уколико није одговарајућа 

4. уколико није прихватљива 

 

1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА  је која је примљена од стране Наручиоца  у року одређеном 

у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању 

поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

2 )БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

 Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

 Уколико понуђач не достави  тражено средство обезбеђења (када је то предвиђено), 

 Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

 Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 

потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 

 

4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА  је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио 

због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 

Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

Број понуде __________ од ___________ године  

 

 

за ЈНВВ-01-7/2020  

 Материјал за водовод и канализацију 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача  

Врста правног лица  (микро,  

мало, средње, велико), физичко  
лице 

 

Адреса и седиште  

Потписник уговора ( заступник )  

Особа за контакт  

Врста правног лица  (микро,  

мало, средње, велико), физичко  
лице 

 

Телефон  

Жиро рачун и банка  

Матични број  

ПИБ  

 

Датум :                                                                                                          Потпис : 
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У поступку јавне набавке  ЈНВВ-01-7/2020- Материјал за водовод и канализзацију 

 

Понуђач,  _______________________________________________________ даје следећу  
 

 

ИЗЈАВУ  

 
 Понуду подноси самостално 

 

 Понуду подносим са подизвођачима:  
 
_____________________________________________   из ___________________________ 

 

 _____________________________________________  из ___________________________ 

 

______________________________________________  из ___________________________ 

 

 

 Понуду подносим са групом понуђача: 

 

_______________________________________________из ____________________________ 

 

_______________________________________________ из ____________________________ 

 

________________________________________________из  ___________________________ 

 

 (Заокружити и по потреби попунити, једну од могућности) 

 

 

 Уколико Понуђач понуду подноси са Подизвођачем, саставни део обрасца понуде су и обрасци 

бр. 1 и 2  - Подаци о подизвођачу 

 

 Уколико Понуђач понуду подноси са супонуђачима, саставни део обрасца понуде су и обрасци 

бр. 3 и 4  - Подаци о супонуђачима 

  

 

Напомена: по потреби ова Изјава се може копирати 

                          

    Датум :                                                                                                 Понуђач: 
   _________________                                                                        __________________                                                 
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Образац бр.1 

ПОНУЂАЧ ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ  

ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

Р. 

б

р 

Назив и адреса 

подизвођача 

Део предмета набавке - 

врста добара које ће бити 

поверене 

подизвођачу/подизвођачима 

Проценат (%) укупне 

вредност 

добара које ће понуђач 

поверити 

подизвођачу/подизвођач 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити подизвиђачу не 

може бити већи од 50% укупне вредности јавне набавке 

Образац се попуњава само у случају подношења  понуде са подизвођачем/подизвођачима и по 

потреби образац се може копирати. 

Понуђач је дужан да за Подизвођаче достави доказе о испуњености обавезног услова за учешће у 

поступку јавне набавке као и Понуђач. (дефинисано горе у тексту) 

 

        Потпис Понуђача 

       

_______________________________________ 

 

      ________________________________________ 

       (Потпис  овлашћеног лица подизвођача) 

 

      ________________________________________ 

       (Потпис  овлашћеног лица подизвођача) 

 

      ________________________________________ 

       (Потпис  овлашћеног лица подизвођача 
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Образац бр. 2 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Назив  подизвођача: 

 

Врста правног лица  (микро,  

мало, средње, велико), физичко  
лице 

 

 

Адреса и седиште: 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

Телефон: 

 

 

Жиро рачун и банка: 

 

 

Матични број : 

 

 

Порески број:  

 

Шифра делатности: 

 

  

Датум:                                                                                                          Потпис: 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: У случају наступања са подизвођачем образац обавезно попунити 

 

 

 

 Место и датум :                                                                                         Понуђач: 
 

_________________                                                                                      

                                                                                                                 ______________ 
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Образац бр. 3 

ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ    

Р

ед

. 

б

р 

Назив и адреса члана групе 

понуђача 

Део предмета набавке – 

позиција-врста добара, које ће 

бити поверене 

члану групе понуђача 

Потпис  

овлашћеног лица 

члана групе 

понуђача и печат 

1 

 

   …………………………………… 

 ____________________________ 
 

  

  

2 

   

   …………………………………… 

 

 ____________________________ 

  

 

  

 

 

 

3 

 

.......................................................... 

 

_____________________________ 

 

 

  

Наручилац тражи да члан групе понуђача наведу име и професију лица које ће бити одговорно за 

извршење уговора:  

Име ________________________________________ по професији _____________________ 

     

       ___________________________________                                

       (Потпис именованог одговорног лица Супонуђача) 

   

Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и по потреби овај 

образац се може копирати. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће и поступку 

јавне набавке, а додатни услов за учешће и поступку јавне набавке испуњавају заједно. 

(дефинисано горе у тексту). 
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Образац бр.4 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

Назив  члана групе понуђача 

 

Врста правног лица  (микро,  

мало, средње, велико), физичко  
лице 

 

 

Адреса и седиште 

 

 

Законски заступник 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Жиро рачун и банка 

 

 

Матични број  

 

 

Порески број  

 

  

Датум:                                                                                                      Потпис: 

 

 

 

НАПОМЕНА: У случају наступања у групи понуђача, образац обавезно попунити 

 

Место и датум :                                                                                         Понуђач: 
 

_________________                                                                                        

                                                                                                                 ______________ 
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ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

 

У складу с упутствима за састављање понуде за јавну набавку бр. ЈНBВ-01-7/2020, након 

што смо проучили услове из конкурсне документације, нудимо да извршимо испоруку 

предметних добара, по укупној цени за три године од: 

 

 

            ______________________________ динара и словима:  

 

___________________________________________________________ динара, без ПДВ-а. 

 

 

 ПДВ износи _________________  динара  

 

 Укупна понуђена цена са ПДВ-ом ______________________________ динара  и  

 

 словима:____________________________________________________________ динара. 

 

 

У цени морају бити урачунати сви трошкови, које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке, укључујући и трошкове испоруке добара. 

Цена мора бити изражена у динарима. 

Цена је фиксна током важења уговора. 

Плаћање ће се извршити сукцесивно, по извршеној испоруци и достављеном овереном  

рачуну, у законоском року.  

 

 

 

 

 

   Датум :                                                                                            Понуђач: 

 

______________                                                                           ______________ 
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

 

Рок важења понуде __________ од дана отварања понуда. 

 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

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 

 

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Рок за испоруку добара  је ____ дана од дана наруџбине (електронски), на адресу 

Наручиоца. 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана наруџбине (електронски), на 

адресу Наручиоца. 

Уговор се закључује на одређено време за период од 3 године oд датума потписивања или 

до утрошка планираних средстава Наручиоца, пре тог рока. 

 

 

 

 

ГАРАНТНИ РОК 

 

 

 Понуђач нуди гарантни рок за добра у трајању од ___________ године од дана испоруке 

исти. 

 Гарантни рок за добра не може бити краћи од 1 године од дана испоруке истих. 

Квалите предметног материјала дефинисан је техничком спецификацијом из понуде. 

Материјал који је предмет набавке, мора бити нов, исправн и неупотребљиван, произведен по 

документацији произвођача, са декларацијом производа и оригиналним упутством за руковање и 

одржавање. Карактеристике материјала морају бити усаглашене са захтевима важећих прописа о 

техничким прегледима у Републици Србији. Материјал који је предмет набавке, мора у свему 

испуњавати захтеве за усаглашеност производа и да поседују техничка упутства.  

 

 

           Датум :                                                                                          Понуђач: 
 

          _________________                                                                   ____________________ 
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Број:  

Датум:            . 2020. године 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између: 

 

     1. ЈП за комуналну инфрастуктуру и услуге Кикинда, Кикинда, Иђошки пут 4, коју заступа 

директор Данило Фурунџић, дипл. инж.архитектуре (у даљем тексту: Купац) и 

 

      2. ________________________________из _________________, улица ___________________ 

број ___, ПИБ:_____________, Матични број: ___________, ( у даљем тексту: Продавац) кога 

заступа директор ___________________________________    

 

 Подизвођачи:    

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Продавац у потпуности одговара Купву за извршење уговора од стране Подизвођача. 

Продавац је дужан да Купцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 
Подизвођача ради увида у извршење уговора. 
 

Члан групе понуђача - Заједнички понуђачи:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

(Попуњава се у случају заједничке понуде или понуде са подизвођачем) 

 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка материјала за водовод и канализацију, који је одређен 

спецификацијом предметног материјала из Понуде Продавца бр. _______ од __________ 2020. 

године, која је код Купца заведена под бр. __________ од __________ 2020. године и која чини 

саставни део конкурсне документације у поступку ЈНВВ-01-7/2020.  

Врста материјала дата је оквирно, с тим што Купац задржава право да одступи од утврђене 

врсте у зависности од својих потреба, а што ће бити дефинисано појединачним поруџбинама 

Купца. Цена предметног материјала, који није на списку спецификације, одређена је ценом истог 

код Продавца, у моменту поруџбине, која не може бити виша од просечне цене истог материјала 

на тржишту. 

 

Члан 2.  

Продавац преузима обавезу да материјал, који је предмета овог уговора, испоручује у 

складу са важећим прописима и стандардима који важе за ову врсту добра, у свему према Понуди 

која је описана у члану 1 овог уговора и  чини његов саставни део. 
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Продавац се обавезује да уз прву испоруку предметног материјала, достави атестну 

документацију, тј.  тражене доказе техничке усаглашености за сва понуђена добра.  

Квалите предметног материјала дефинисан је техничком спецификацијом из понуде. 

Материјал који је предмет набавке, мора бити нов, исправн и неупотребљиван, произведен по 

документацији произвођача, са декларацијом производа и оригиналним упутством за руковање и 

одржавање. Карактеристике материјала морају бити усаглашене са захтевима важећих прописа о 

техничким прегледима у Републици Србији. Материјал који је предмет набавке, мора у свему 

испуњавати захтеве за усаглашеност производа и да поседују техничка упутства.  

Контролу пријема и квалитета примљене робе, врши надлежно лице Купца. 

 

Члан 3.  

Вредност материјал за водовод и канализаицју износе до ______________ динара без 

ПДВ-а, ПДВ износи до ____________ динара, што укупно износи до ______________ динара. 

(Попуњава Наручилац, одређено планираним средствима Наручиоца за период од 3 године) 

Цена је изражена у динарима и мора обухватати све трошкове, који се односе на 

реализацију предмета јавне набавке, укључујући и трошкове испоруке добара. 

Цена је фиксна током важења уговора. 

      Вредност предметног материјала зависиће од потреба Купца, а одређена је планираним 

средствима Купца и не може прећи вредност из става 1. овог члана. 

Купац се обавезује да ће плаћање вршити сукцесивно по извршеној испоруци и 

достављеној овереној  фактурама, на рачун  бр. _______________________ код ______________ 

банке, у законском року. 

 

Члан 4. 

Купац се обавезује да на дан потписивања уговора достави средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла -  Бланко сопствену меницу са клаузулом „без протеста“ 

и „по виђењу“, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

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

назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму. Рок важења менице је 10 (десет) дана дужи 

од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача, које су предмет обезбеђења.  

Под појмом добро извршење посла, сматра се реалиазција уговора од стране изабраног 

понуђача, у свему како је одређено уговором. Купац ће приступити реализацији менице за добро 

извршење посла, у случају да понуђач не  извршава своје уговорнем обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором. 

 

Члан 5. 

Продавац се обавезује да ће робу описану у члану 1. овог уговора, испоручивати Купцу 

сукцесивно, у току трајања уговора, у року  од ____ дана од дана наруџбине  Купца, 

(електронски),  на адресу Купца, магацин. 

Уговор се закључује на одређено време, за период од 3 године од потписивања или до 

утрошка планираних средстава Наручиоца, пре тог рока. 

 

Члан 6. 

Продавац нуди гарантни рок за добра која су предмет овог уговора, у трајању од 

___________ године од дана испоруке истих. 
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Члан 7. 

Уговорне стране сагласне су да се овај уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, 

вансудским путем, уколико Продавац не поштује рок испоруке, уколико роба не одговара 

договореном квалитету из спецификације или на било који други начин, грубо крши одредбе овог 

Уговора.  

             У случају раскида уговора из става 1. овог члана, Купац је дужан да Продавцу исплати 

неспорну вредност реализованог уговора. 

Ако се уговор раскине кривицом Продавца, Продавац је дужан да Купцу надокнади штету 

која му је проузрокована раскидом уговора.  

 

Члан 8. 

 На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други позитивни прописи из области која је предмет овог уговора. 

 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а ако то није 

могуће спор ће се решити пред Привредни судом у Зрењанину. 

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 4 примерка, тако да су  3 примерка за Купца, а 1 примерак је за 

Продавца. 

 

         Продавац:         Купац: 

        Директор                       Директор 

                                              Данило Фурунџић дипл, инж. архитектуре 

 

 

 

             Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце. 

 

Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити (оно што може), а 

обавезно га мора потписати. 
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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA I POTREBNI DOKAZI TEHNIČKE USAGLAŠENOSTI 

ЈНВВ-1-7/2020 
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: 

 

1. ZA PROPUSNE VENTILE SA TOČKOM (SA I BEZ ISPUSNE SLAVINE) 

- materijal izrade tela i nadgradnje je mesing prema standardu SRPS EN 1652; 

- ventili su sa metalnim ručnim točkovima; 

- ventili su sa priteznom navrtkom i zaptivkom na vretenu (sa „štop biksnom“); 

- na telu izliven logo ili naziv proizvođača; 

- namena je za ugradnju ispred i iza vodomera i na drugim mestima u vodovodnoj mreži; 

- navoji su unutrašnji sa obe strane u skladu sa važećim SRPS EN ISO 228-1; 

- radni pritisak za propusne ventile je NP10; 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 i 

SRPS EN 1074-1 za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 

godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od 

domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje 

ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

- Priložiti uzorak ponuđenog propusnog ventila ¾“ sa točkom, jedan komad. 

 

2. ZA POCINKOVAN FITING  

- namena je za ugradnju na cevovodu za hladnu pitku vodu 

- materijal izrade tela je čelik od temperovanog liva, zaštićen dvostrukom galvanizacijom i to prvi sloj     

  dubinski toplim cinkovanjem spolja i iznutra, drugi sloj elektrogalvanizacijom spolja, iznutra i preko  

  navoja; 

- na telu uliven logo/naziv proizvođača i dimenzija; 

- navoji unutrašnji i spoljni u skladu sa SRPS EN ISO 228-1; 

- radni pritisak za pocinkovani fiting je NP10; 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 

            za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma 

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

- Priložiti uzorak ponuđenog kolena pocinkovanog ¾“ jedan komad i  

            uzorak duplog nipla pocinkovanog ¾“ jedan komad. 

 

3. ZA MЕSINGANI KOMPRESIONI FITING (POLUSPOJNICE I SPOJNICE) 

- spojnice služe za spajanje PE cevi, poluspojnice su sa spoljnim navojem za prelaz sa PE cevi, na navoj 

- namenjene su za ugradnju na cevovode sa hladnom pitkom vodom 
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- poluspojnice i spojnice su sa telom, priteznim prstenom i grebućim prstenom od mesinga i sa  

  ulivenim logon/nazivom proizvođača na telu ili priteznom prstenu 

- radni pritisak za posluspojnice i spojnice je NP10 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 

            za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma 

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra.  

- Priložiti uzorak ponuđene mesingane poluspojnice ¾“, jedan komad. 

 

4. ZA POCINKOVANE KLIZNE SPOJNICE 

- služe za formiranje veze sa unutračnjim navojem na pocinkovanim i polietilenskim cevima za vodu  

  (univerzalne, za obe vrste cevi) 

- telo i pritezni prsten su izrađeni od temperovanog liva zaštićenog dvostrukom galvanizacijom i to prvi  

  sloj dubinski toplim cinkovanjem spolja i iznutra, drugi sloj elektrogalvanizacijom spolja, iznutra 

  i preko navoja 

- materljal grebućeg prstena protiv izvlačenja sa pocinkovanih i sa PE cevi je niklovani čelik 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 

            za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma 

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra.  

- Priložiti uzorak ponuđene pocinkovane klizne spojnice ¾“, jedan komad. 

 

5. ZA POLIETILENSKE CEVI 

- polietilenske vodovodne cevi sa vidljivim oznakama proizvođača, materijala i radnog pritiska na   

  svakom dužnom metru; 

- materijal izrade je polietilen visoke gustine PE100, radni pritisak minimalno 10 bara (SDR-17); 

- boja crna sa plavom linijom spolja (oznaka za vodu); 

- cevi su u koturu, ako nije drugačije naznačeno;  

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN ISO 9969, 

            SRPS EN ISO 179-1, SRPS EN ISO 1167-1 i SRPS EN 3126 za minimalno NP10, izdat  

            od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećem  

            SRPS EN ISO 18856 izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od  

            datuma predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 
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6. ZA PVC VODOVODNE CEVI 

- služe za protok hladne pitke vode 

- cevi su sa mufom i ugraženom gumivom u mufu, ukupne dužine 6m komad (+/-5%) 

- materijal izrade je molekularno orjentisani neomekšani polivinilhlorid klase 500 (PVC-O 500) 

- na telu obeleženi podaci u proizvođaču, materijalu, dimenziji i radnom pritisku 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra kojim se dokazuje lamelna struktura 

            PVC molekularno orjentisanog materijala izrade cevi izdat od domaće akreditovane laboratorije,  

            ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda, ili važeći sertifikat EN ISO  

            16422 o proizvodnji PVC-O izdat od akreditovane institucije. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra, izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

 

7. PVC KANALIZACIONE CEVI I FITING 

- namena je za uličnu graviacionu kanalizaciju 

- materijal izrade je glatki, višeslojni, neomekšani polivinilhlorid PVC-U 

- obodna krutost je SN4,  klasa cevi s20 u skladu sa važećim SRPS - EN13476 i SDR 41 

- obeleženi fabrički po pitanju proizvođača, dimenzija i obodne krutosti  

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećem SRPS EN 13476 za  

            obodnu krutost SN4, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma  

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

-           Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

 

8. ZA SPOJNICE TIP E и U (multi-joint): 

- za univerzalnu ugradnju na LG, AC, ČC, PVC cevima; 

- materijal izrade EN GJS-450 ili GJS-500; 

- spoljna i unutrašnja zaštita Rilsan najlon 11 (Poliamid 11), ili epoksidna zaštita minimum 250  

  mikrona; 

- vijci u kvalitetu 8.8 ili A2; 

- zaptivke EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1 ili odgovarajući; 

- prirubnice u skladu sa SRPS EN 1092-2 za PN10/16 (univerzalno bušenje rupa); 

- izliven naziv ili logo proizvođača, nominalni prečnik, opseg primene i radni pritisak; 

- mogućnost osnog zakošenja minimalno 8º u odnosu na cev na koju se ugrađuje; 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 

            za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma 

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 
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9. LIVENO GVOZDENI PRIRUBNIČKI FAZONSKI KOMADI 

- materijal izrade tela i prirubnica u skladu sa EN GJS-400 ili EN GJS-500; 

- prirubnice izrađene prema SRPS EN 1092-2 za NP10; 

- na telu izliveni podaci o proizvođaču, materijalu i radnom pritisku; 

- zaštićeni spolja i unutra epoksidnom plastifikacijom minimalno 250 mikrona; 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 

            za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma 

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

 

10. VIJCI I NAVRTKE 

- vijci sa punim navojem i šestougaonom glavom, čelični pocinkovani, minimalnog kvaliteta 5.6; 

- navrtke (matice) su šestougaone, čelične, pocinkovane; 

- podloške su čelične, pocinkovane, ravne. 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

 

11. ZA ŠELNE –OGRLICE 

- služe za izradu kućnih vodovodnih priključaka – sa ventilom izrađenim od prohroma (za PVC/PE i 

ACC cevi) i bez ugrađenog ventila u sebi (za univerzalne i PE cevi) 

- materijal izrade tela: 

  a) gornje polutke je nodularni liv EN GJS-400 / EN GJS-500 

  b) donje polutke je nerđajući čelik kompletno obložen EPDM gumom sa unutrašnje strane (za PVC/PE 

i ACC cevi) i nodularni liv EN GJS-400 / EN GJS-500 (za univerzalne i PE cevi) 

- Na svim ponuđenim proizvodima mora biti izliven naziv ili logo proizvođača 

- Svi delovi šelni-ogrlica napravljeni od nodularnog liva moraju biti zaštićeni plastificiranjem spolja i 

iznutra slojem debljine minimumalno 250 mikrona 

- u tabeli su naznačeni tipovi cevi na koje se ugrađuju i to: 

  a) PE/PVC (na plastičnim cevima); 

  b) ACC (na azbestno-cementnim cevima tip „C“) 

  v) univerzalne (ugradnja na cevima od bilo kog materijala PE/PVC, ACC, LG, ČEL.) 

  moguće je ponuditi i sve univerzalne ogrlice, ili odvojeno za plastiku , za azbest i posebno zahtevane 

  univerzalne ogrlice. 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 

            za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma 

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 
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- Izveštaj o ispitivanju otpornosti na koroziju testom prema SRPS EN ISO 9227 (rezultat mora biti 

bez korozije, odnosno 0% korozije), izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 

godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju debljine epoksidne zaštite slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema 

važećim SRPS EN ISO 2808 za minimalno 250 mikrona, izdat od domaće akreditovane 

laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

-           Priložiti uzorak ponuđene univerzalne ogrlice DN 100-1“, jedan komad. 

 

7. ZA REPARACIONE SPOJNICE 

- služe za reparaciju rupa i naprslina na vodovodnim cevima 

- reparaturne spojnice su jednodelne, osim DN 500, koja mora biti dvodelna 

- za 1/2“ do 1“ za pocinkovane cevi, Lmin=75mm, materijal tela je nerđajući čelik, sa ojačanjima od  

   nodularnog liva na krajevima; 

- za ostale dimenzije ugradna dužina je minimalno 200mm, osim ako je data u tabeli; 

- materijal tela, vijaka i navrtki je nerđajući čelik; 

- za dimenzije počev od DN 50 pa na veće, sa horizontalnim i vertikalnim ojačanjima zavarenim 

 (ne punktovanim) na oba kraja tela; 

- za dimenzije DN 50 i veće, materijal protiv frikcije navrtki i vijaka je teflon sa fabrički presvučenim     

  vijcima radi sprečavanja deformacije navoja; 

- materijal zaptivke je EPDM; 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

- Izveštaj o ispitivanju slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema važećim SRPS EN 12266-1 

            za minimalno NP10, izdat od domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma 

            predviđenog za otvaranje ponuda. 

- Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  

            domaće akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

            ponuda. 

- Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

-           Priložiti uzorak ponuđene reparacione spojnice 1“ jedan komad i 

            priložiti uzorak ponuđene reparaturne spojnice za PVC spoljnog prečnika 90mm,  

            L min. =200mm  jedan komad 

 

11. ZA ZATVARAČE/ZASUNE 

- sa točkom i gumiranim klinom (meko zaptiavnje), bez potrebe periodičnog čišćenja unutrašnjosti  

  (ravno dno na mestu naleganja klina) 

- sa punim protokom po celoj dužini; 

- ugradbene mere u skladu sa SRPS EN 558 serije 14; 

- materijal izrade tela i poklopca zatvarača EN GJS-500-7 (GGG50), klina EN GJS 400 ili GJS 500-7; 

- prirubnice izrađene prema SRPS EN 1092-2 za NP10; 

- na telu izliveni podaci o proizvođaču, materijalu i radnom pritisku; 

- zaštićeni spolja i unutra; 

- vreteno od nerđajućeg čelika, sa fiksiranim čeličnim prstenom za ograničeno kretanje klina po vretenu; 

- metrijal gume na klinu EPDM u skladu sa SRPS EN 681-1, vulkanizovan sa dvostrukom zaštitom i sa 

plastičnim umetnutim vođicama. U klinu je integrisana i fiksirana mesingana navrtka za minimiziranje 

vibracija i povećanja dugotrajnosti zatvarača; 

- zaptivanje je sa trostrukim sistemom zaštite od curenja; 

- vijci od nerđajućeg čeika, zaliveni parafinom; 
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Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- priložiti izveštaj o ispitivanju u skladu sa važećim SRPS EN 12266-1 za NP10 (hladna proba za radni  

  pritisak NP10), izdat od strane akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog     

  za otvaranje ponuda; 

- priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije  

  (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  

  ponuda; 

- priložiti CE sertifikat H-modul u skladu sa važećom Direktivom EU za armaturu pod pritiskom, koji  

  pokriva kataloške oznake ponuđenih dobara. 

- priložiti važeći ISO 9001:2008 (2018) za proizvodnju ponuđenih dobara. 

 

10. ZA HIDRANTE 

- materijal izrade glave, cevi i stope EN-GJS-400 ili EN GJL-250, zaštićeni; 

- ulazna prirubnica SRPS EN 1092-2 za NP10/16; 

- izlazne vatrogasne brze aluminijumske spojke 2xC(52) i 1xB(75) u skladu sa vežećim SRPS EN     

  14384; 

- protok vode kroz puni otvor hidranta u skladu sa vežećim SRPS EN 14384; 

- sistem zatvarača jednostruki; 

- drenaža vodenog stuba po zatvaranju protoka vode automatska; 

- hidranti su sa jednostrukim sistemom zatvaranja. 

- hidranti su nelomivog tipa. 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- priložiti katalog ili izvod iz kataloga proizvođača sa obeleženim dobrima koja se nude; 

- priložiti EC (CPR) sertifikat da ponuđeni nadzemni hidrant zadovoljava važeći standard SRPS EN    

  14384; 

- priložiti uputstvo za ugradnju i upotrebu; 

- priložiti važeći ISO 9001:2008 (2018) za proizvodnju ponđenih dobara; 

 

11. ZA ŠAHT POKLOPCE FI 600, D-400: 

- materijal izrade SRPS EN GJS-400 (GJS-500) ili SRPS EN GJL-250; 

- služe za ugradnju na saboraćajnicama za klasu opterećenja D-400 prema važećem SRPS EN 124-2. 

- svetli otvor minimalno fi 600mm, visina rama minimalno 100mm, bez ventilacionih otvora. 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

- priložiti katalog ili izvod iz kataloga proizvođača sa obeleženim dobrima koja se nude; 

- priložiti izveštaj o ispitivanju da ponuđena dobra odgovaraju dimenzino, testom na silu i deformaciji  

  nakon testa na silu u skladu sa vežećim SRPS EN 124-2, izdat od domaže akreditovane laboratorije, 

  ne stariji od 2 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda; 

- priložiti važeći ISO 9001:2008 za proizvodnju ponuđenih dobara; 

 

12. RAVNE PRIRUBNIČKE GUMENE ZAPTIVKE SA METALNIM ULOŠKOM 

- Izrađene od  EPDM gume tvrdoće 65 Sh A (minimalne zatezne čvrstoće 19 MPa) prema standardima 

ISO 1629 (sa uloškom od čeličnog lima S235JRG) i EN 681-1 za pitku vodu (za stalnu primenu na 

temperaturi do 110 stepeni), a u svemu prema standardu EN 1514-1 (što znači da pokrivaju zaptivnu 

površinu prirubnice, sa centriranjem između vijaka) 

Dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju priložiti uz ponudu: 

-Katalog/izvod kataloga sa obeleženim dobrima koja se nude.  

-Izveštaj o ispitivanju tvrdoće gume i zatezne čvrstoće slučajnog uzorka ponuđenog dobra prema 

važećim SRPS ISO 7619-1 i SRPS ISO 37 za minimalno 65 Sh A i 19 MPa, izdat od domaće 

akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. 
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-Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti slučajnog uzorka ponuđenog dobra,  izdat od  domaće 

akreditovane laboratorije, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje  ponuda. 

-Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) za proizvodnju ponuđenog dobra. 

- Priložiti uzorak ponuđene ravne prirubničke gumene zaptivke sa metalnim uloškom DN80 

 

 

NAPOMENE U VEZI ZAHTEVANIH DOKAZA TEHNIČKE USAGLAŠENOSTI: 

Svi traženi dokazi tehničke usaglašenosti (osim uzoraka) predaju se u formi fotokopija, a 

naručilac zadržava pravo traženja originala domaćih izveštaja na uvid pre donošenja odluke. 

Svi dokazi tehničke usaglašenosti moraju biti na srpskom jeziku, osim kataloga koji može biti i na 

engleskom jeziku. 

Inostrani izveštaji o ispitivanju biće priznati samo ako su u skladu sa važećom uredbom o 

priznavanju inostranih isprava i znakova usaglašenosti (Službani glasnik br. 98/2009). 

Sve tražene uzorke zapakovati u jednu kutiju za naznakom naziva i adrese  ponuđača i naručioca, 

kao i naznakom: „UZORCI ZA JНВВ - 01-7/2020  - NE OTVARATI“. Uzorci će biti stavljeni na 

raspolaganje ponuđačima nakon sklapanja ugovora sa izabranim ponuđaćem. 

 

KVALITET: Ponuđač se obavezuje da osim uz konkursnu dokumentaciju i uz prvu isporuku traženog 

materijala dostavi još jednom svu tražene dokaze tehničke usaglašenosti za sva ponuđena dobra. 

Kvallite predmetnog materijala definisan je tehničkom specifikacijom. Materijal koji je predmet 

nabavke, moraja biti nov, ispravn i neupotreblјavan, proizveden po dokumentaciji proizvođača, sa 

deklaracijom proizvoda i originalnim uputstvom za rukovanje i održavanje. Karakteristike materijala 

moraju biti usaglašene sa zahtevima važećih propisa o tehničkim pregledima u Republici Srbiji. 

Materijal koji je predmet nabavke, mora u svemu ispunjavati zahteve za usaglašenost proizvoda i da 

poseduju tehnička uputstva.  

 KONTROLA KVALITETA; Kvalitativni i kvantitativni prijem predmetnog materijala, kao i praćenje 

realizacije, vrši određeno lice Naručioca. 

 

 

 

 

STRUKTURA CENA 

Za JNВВ-1-7/2020 

Materijal za vodovod i kanalizaciju 

 

 
OPIS POZICIJE JM KOL. 

Јединчна 

цена без 

ПДВ-а 

Произвођач 

и  

каталошка 

ознака 

     
 

I. VENTILI I SLAVINE   
 

   

1. Propusni ventil 1/2" sa točkom  komad 1   

2. Propusni ventil 3/4" sa točkom   komad 1   

3. Propusni ventil 1" sa točkom  komad 1   

4. Propusni ventil 5/4" sa točkom  komad 1   

5. Propusni ventil 6/4" sa točkom  komad 1   
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6. Propusni ventil 2" sa točkom 2" komad 1   

7. Propusni ventil 1/2" sa točkom i ispustom komad 1   

8. Propusni ventil 3/4" sa točkom i ispustom komad 1   

9. Propusni ventil 1" sa točkom i ispustom  komad 1   

10. Propusni ventil 5/4" sa točkom i ispustom  komad 1   

11. Propusni ventil 6/4"  sa točkom i ispustom   komad 1   

12. Gornji deo propusnog ventila 1/2" komad 1   

13. Gornji deo propusnog ventila 3/4" komad 1   

14. Gornji deo propusnog ventila 1" komad 1   

15. Kuglasti ventil 1/2" komad 1   

16. Kuglasti ventil 3/4" komad 1   

17. Kuglasti ventil 5/4" komad 1   

18. Kuglasti ventil 6/4" komad 1   

19. Kuglasti ventil 2" komad 1   

20. Slavina 1/2" baštenska sa holenderom  komad 1   

21. Slavina 3/4" baštenska sa holenderom  komad 1   

22. Slavina kuglsta 1/2" baštenska sa holenderom komad 1   

23. Slavina kuglasta 3/4" baštenska sa holenderom komad 1   

24. Automatski odzračni ventil DN80 komad 1   

25. Nepovratni ventil DN 100 komad 1   

 
       

II. POCINKOVANE CEVI I FITING      

26. Cev pocinkovana 1/2" m 1   

27. Cev pocinkovana 3/4" m 1   

28. Cev pocinkovana 1" m 1   

29. Produžetak pocinkovan 1", L=200mm komad 1   

30. Redukcija pocinkovana 1"-3/4" komad 1   

31. Redukcija pocinkovana 3/4"-1/2" komad 1   

32. Redukcija pocinkovana 1"-1/2" komad 1   

33. Redukcija pocinkovana 2"-1" komad 1   

34. Redukcija pocinkovana 3"/-6/4" komad 1   

35. Redukcija pocinkovana 3"-5/4" komad 1   

36. Dupla spojka pocinkovana 1/2"  (d. nipl) komad 1   

37. Dupla spojka pocinkovana 3/4" (d. nipl) komad 1   

38. Dupla spojka pocinkovana 1" (d. nipl) komad 1   

39. Dupla spojka pocinkovana 2" (d. nipl) komad 1   

40. Koleno pocinkovano 3/4" komad 1   

41. Koleno pocinkovano 1" komad 1   

42. Koleno pocinkovano 2" komad 1   

43. T pocinkovani 6/4" komad 1   

44. Muf pocinkovaani 2" komad 1   

45. Muf pocinkovaani 6/4" komad 1   

46. Muf pocinkovaani 3/4" komad 1   

47. Čep pocinkovani 1/2" komad 1   
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48. Čep pocinkovani 3/4" komad 1   

49. Čep pocinkovani 1" komad 1   

 
       

III. 
MESINGANI I POCINKOVANI 

KOMPRESIONI FITING 
    

 

50. Mesingana spojnica 1/2" komad 1   

51. Mesingana spojnica 3/4" komad 1   

52. Mesingana spojnica 1" komad 1   

53. Mesingana spojnica 5/4" komad 1   

54. Mesingana spojnica 6/4" komad 1   

55. Mesingana poluspojnica 1/2" komad 1   

56. Mesingana poluspojnica 3/4" komad 1   

57. Mesingana poluspojnica 1" komad 1   

58. Mesingana poluspojnica 5/4" komad 1   

59. Mesingana poluspojnica 6/4"  komad 1   

60. Pocinkovana klizna spojnica 1/2" komad 1   

61. Pocinkovana klizna spojnica 3/4" komad 1   

62. Pocinkovana klizna spojnica 1" komad 1   

63. Pocinkovana klizna spojnica 5/4" komad 1   

64. Pocinkovana klizna spojnica 6/4” komad 1   

65. Pocinkovana klizna spojnica 2" komad 1   

66. Mesingani dupli nipl 1/2" komad 1   

67. Mesingani dupli nipl 3/4" komad 1   

 
       

IV. 
HDPE, PP-R I PVC VODOVODNE  

CEVI I FITINZI 
    

 

68. PE tuljak sa čeličnom prirubnicom DN 65/75 komad 1   

69. PE tuljak sa čeličnom prirubnicom DN 80/90 komad 1   

70. PE tuljak sa čeličnom prirubnicom DN 100/110 komad 1   

71. PE tuljak sa čeličnom prirubnicom DN 150/180 komad 1   

72. PE tuljak OD 110 komad 1   

73. PE tuljak OD 160 komad 1   

74. Polietilenska cev za vodu 3/4" (OD 25) NP10 m 1   

75. Polietilenska cev za vodu 1" (OD 32) NP10 m 1   

76. Polietilenska cev za vodu 3” (OD 90) NP10 m 1   

77. 
Polietilenska cev za vodu OD 110 NP10 bara  

(u šipkama od 6 metara) 
m 1  

 

78. 
Polietilenska cev za vodu OD 110 NP10 bara  

(u koturu) 
m 1  

 

79. Polietilenska cev za vodu OD 160 NP10 bara m 1   

80. Polietilenska cev za vodu OD 225 NP10 bara m 1   

81. PP-R koleno OD 20 (1/2”) komad 1   

82. PP-R koleno OD 20-3/4” UN komad 1   

83. PP-R koleno OD 50 (6/4”) komad 1   

84. PP-R koleno OD 75 (2 ½”) komad 1   
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85. PP-R muf OD 20 (1/2”) komad 1   

86. PP-R muf OD 20-1/2” UN komad 1   

87. PP-R muf OD 20-1/2” SN komad 1   

88. PP-R muf OD 32 (1/2”) komad 1   

89. PP-R muf OD 50 (6/4”) komad 1   

90. PE luk 45
0
 OD 160 (DN 150) komad 1   

91. PE luk 90
0
 OD 160 (DN 150) komad 1   

92. PVC vodovodna cev OD 110 m 1   

93. PVC vodovodna cev OD 160 m 1   

   
   

V. PVC KANALIZACIONE CEVI I FITING      

94. PVC kan. cev OD 110 L=500 mm, SN4 komad 1   

95. PVC kan. cev OD 110 L=1000 mm, SN4 komad 1   

96. PVC kan. cev OD 110 L=2000 mm, SN4 komad 1   

97. PVC kan. cev OD 125 L=1000 mm, SN4 komad 1   

98. PVC kan. cev OD 160 L=1000 mm, SN4 komad 1   

99. PVC kan. cev OD 160 L=2000 mm, SN4 komad 1   

91. PVC kan. cev OD 200 L=1000 mm, SN4 komad 1   

92. PVC kan. cev OD 200 L=2000 mm, SN4 komad 1   

93. PVC kan. luk OD 75/90° (KGB) komad 1   

94. PVC kan. luk OD 160/45° (KGB) komad 1   

95. PVC kan. luk OD 110/90° (KGB) komad 1   

96. PVC kan. klizna spojnica (KGU) OD 160 komad 1   

97. PVC kan. klizna spojnica (KGU) OD 110 komad 1   

98. 
PVC kan. ekscentrični reducir (KGR) 

OD 160/110 
komad 1  

 

99. 
PVC kan. ekscentrični reducir (KGR) 

OD 75/50 
komad 1  

 

100. 
PVC kan. ekscentrični reducir (KGR) 

OD 110/75 
komad 1  

 

      

VI. SPOJNICE      

101. Spojnice (multi-joint spojka) tip U, DN50 komad 1   

102. Spojnice (multi-joint spojka) tip U, DN80 komad 1   

103. Spojnice (multi-joint spojka) tip U, DN100 komad 1   

104. Spojnice (multi-joint spojka) tip E, DN100 komad 1   

105. Spojnice (multi-joint spojka) tip E, DN150 komad 1   

106. Spojnice (multi-joint spojka) tip E, DN200 komad 1   

107. Flanš-adašter za PE/PVC DN150/180 komad 1   

 
       

VII. LIVENA ARMATURA I FITINZI      

108. FF komad DN80 L=100 mm komad 1   

109. FF komad DN100 L= 100 mm komad 1   

110. FF komad DN150 L= 300 mm komad 1   

111. FF komad DN150 L= 400 mm komad 1   

112. FFR komad DN80/50 komad 1   
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113. FFR komad DN100/50 komad 1   

114. FFR komad DN100/80 komad 1   

115. FFR komad DN125/100 komad 1   

116. FFR komad DN150/50 komad 1   

117. FFR komad DN150/100 komad 1   

118. FFR komad DN200/100 komad 1   

119. FFR komad DN200/80 komad 1   

120. FFR komad DN400/80 komad 1   

121. X komad DN80 komad 1   

122. X komad DN100 komad 1   

123. X komad DN150 komad 1   

124. T komad DN50/50 komad 1   

125. T komad DN100/65 komad 1   

126. T komad DN80/80 komad 1   

127. T komad DN150/80 komad 1   

128. T komad DN100/100 komad 1   

129. T komad DN150/100 komad 1   

130. T komad DN100/80 komad 1   

131. T komad DN150/150 komad 1   

132. T (OP) komad DN100/80, L=400/190 mm komad 1   

133. TT komad DN80/80 komad 1   

134. TT komad DN100/100 komad 1   

135. TT komad DN150/150 komad 1   

136. T komad DN80/50 komad 1   

137. N (LS) komad DN80 komad 1   

138. N (LS) komad DN100 komad 1   

139. Q komad DN80 komad 1   

140. Q komad DN150 komad 1   

141. Pljosnati zasun DN100 komad 1   

142. Pljosnati zasun DN50 komad 1   

143. Pljosnati zatvarač DN80 komad 1   

144. Pljosnati zatvarač DN150 komad 1   

145. Čelična prirubnica DN50, NP10 – ravna tip B2 komad 1   

146. Čelična prirubnica DN100, NP10 – ravna tip B2 komad 1   

147. Čelična prirubnica DN150,NP10 – ravna  tip B2 komad 1   

148. EKS DN150/160 komad 1   

149. Hvatač nečistoća DN80 komad 1   

150. Hvatač nečistoća DN100 komad 1   

151. Kapa livena za zatvarače komad 1   

152. Kombinovani vodomer DN 100/20 komad 1   

153. Kombinovani vodomer DN 80/20 komad 1   

      

VIII. VIJČANA ROBA      

154. Matica M-8 komad 1   
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155. Matice M-10 komad 1   

156. Matica M-12 komad 1   

157. Matica M-16 komad 1   

158. Matica M-18 komad 1   

159. Matica M-20 komad 1   

160. Vijak M-16x30 komad 1   

161. Vijak M-16x50 komad 1   

162. Vijak M-16x60 komad 1   

163. Vijak M-16x70 komad 1   

164. Vijak M-16x80 komad 1   

165. Vijak M-16x90 komad 1   

166. Vijak M-20x90 komad 1   

167. Platna (široka) za M-16 komad 1   

168. Platna za M-18 komad 1   

169. Vijak M-12x180 komad 1   

170. Vijak M-12x150 komad 1   

171. Vijak M-12x120 komad 1   

172. Vijak M-12x70 komad 1   

173. Platna M-12 komad 1   

174. Platna M-20 komad 1   

175. Vijak M-16x100 komad 1   

   
   

IX. ŠELNE, SPOJKE      

176. Šelna - ogrlica DN100-2” (univerzalna) komad 1   

177. Šelna - ogrlica DN40-3/4” (PE 50) komad 1   

178. Šelna - ogrlica DN100-2” (PVC/PE 110) komad 1   

179. Šelna - ogrlica DN100-1” (ACC)  komad 1   

180. Šelna - ogrlica DN50-1” (PVC/PE 63) komad 1   

181. Šelna - ogrlica DN65-1” (ACC) komad 1   

182. Šelna - ogrlica DN75-1” (ACC) komad 1   

183. Šelna - ogrlica DN80-1” (ACC) komad 1   

184. Šelna - ogrlica DN32-3/4" (PE 40) komad 1   

185. Šelna - ogrlica DN50-2” (PVC/PE 63) komad 1   

186. Šelna - ogrlica DN50-1” (ACC) komad 1   

187. Šelna - ogrlica DN65-1” (PVC/PE 75) komad 1   

188. Šelna - ogrlica DN80-1” (univerzalna) komad 1   

189. Šelna - ogrlica DN80-2” (PE/PVC 90) komad 1   

190. Šelna - ogrlica DN100-1” (univerzalna) komad 1   

191. Šelna - ogrlica DN150-2” (PE/PVC 180) komad 1   

192. Reparaciona spojka 1/2" komad 1   

193. Reparaciona spojka 3/4" komad 1   

194. Reparaciona spojka DN5/4" komad 1   

195. Reparaciona spojka DN6/4" komad 1   

196. Reparaciona spojka 1" komad 1   
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197. Reparaciona spojka DN2" komad 1   

198. Reparaciona spojka DN63 PVC komad 1   

199. Reparaciona spojka DN90 PVC komad 1   

200. Reparaciona spojka DN110 PVC komad 1   

201. Reparaciona spojka DN160 PVC komad 1   

202. Reparaciona spojka DN180 PVC komad 1   

203. Reparaciona spojka DN200 ACC komad 1   

204. Reparaciona spojka DN225 PVC komad 1   

205. Reparaciona spojka DN315 PVC komad 1   

206. Reparaciona spojka DN500 L=600 mm PVC komad 1   

207. Reparaciona spojka DN50 ACC komad 1   

208. Reparaciona spojka DN80 ACC komad 1   

209. Reparaciona spojka DN100 ACC komad 1   

210. Obujmica za PP-R OD 20  komad 1   

 
       

X. HIDRANTI      

211. Nadzemni hidrant DN80/RD1250 komad 1   

212. Nadzemni hidrant DN80/RD1000 komad 1   

 
       

XI. ŠAHT I REŠETKE      

213. Šaht poklopac DN600mm, nosivosti D-400 komad 1   

 
       

XII. ZAPTIVNA ROBA      

214. Gumica za PVC kan. cev OD110 komad 1   

215. Gumica za PVC kan. cev OD125 komad 1   

216. Gumica za PVC kan. cev OD160 komad 1   

217. Gumica za PVC kan. cev OD200 komad 1   

218. Gumica za PVC kan. cev OD250 komad 1   

219. Gumica za PVC vod. cev OD110 komad 1   

220. Gumica za PVC vod. cev OD90 komad 1   

221. Gumica za PVC vod. cev OD75 komad 1   

222. Gumica za PVC vod. cev OD225 komad 1   

223. Gumica za PVC vod. cev OD315 komad 1   

224. 
Ravne prirubničke gumene zaptivke sa 

metalnim uloškom DN50 
komad 1  

 

225. 
Ravne prirubničke gumene zaptivke sa 

metalnim uloškom DN80 
komad 1  

 

226. 
Ravne prirubničke gumene zaptivke sa 

metalnim uloškom DN100 
komad 1  

 

227. 
Ravne prirubničke gumene zaptivke sa 

metalnim uloškom DN150  
komad 1  

 

228. 
Ravne prirubničke gumene zaptivke sa 

metalnim uloškom DN200 
komad 1  

 

229. Kudelja - fina kg 1   
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UKUPNO (bez PDV) :   

 
PDV :   

 
UKUPNO (sa PDV) :   

 

Наручилац задржава право да одступи од назначене врсте материјала, у зависности од 

својих потреба, а што ће бити дефинисано појединачним поруџбинама Наручиоца. Цена 

предметног материјала, који није на списку спецификације, одређена је ценовником истог код 

Понуђача, у моменту поруџбине, у који Наручилаца може да има увид, a које не могу бити више 

од просечних цена истих у том моменту на тржишту. 

 

 

 

         Понуђач 

 

        ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

У  П  У  Т  С  Т  В  О 

за попуњавање обрасца структуре цене 

 
Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне документације 

Наручилаца, као и упутство за њено попуњавање. 

 
Образац Структура цена садржи: 

 

 Цена (јединачна) без ПДВ-а 

 Укупну цену без ПДВ-а и  

 укупну цену са ПДВ-ом 

 

Образац Структура цена се саставља на обрасцу који чини саставни де конкурсне документације, а који је 

сачињен у складу са овим упутством. 

Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 

Образац Структура цена се доставља као саставни део понуде и истовремено са понудом. 

Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не графитном оловком), 

на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. 

Уколико цена неке од позиција у спецификацји не буде попуњена бар 0 (нулом), сматраће се да је понуда 

неисправна и биће одбијена. 

Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља понуђачима уз осталу 

конкурсну документацију 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН, Понуђач ____________________________доставља укупан 

износ  и структуру трошкова припремања понуде како следи у табели: 

 

 

 

Редни 

број 

 

Врста трошка 

 

Износ трошкова у РСД 

   

   

   

   

 

   

Укупни трошкови: ___________________________ 

 

Трошкови припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду тих трошкова. 

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, ако га је 

тражиo Наручилац, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова. 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац од стране понуђача, сматра се да понуђач 

захтева надоканду трошкова припреме понуде и наручилац је  дужан да те трошкове надокнади. 

 

 

            

                       Понуђач 

 

     М.П.   _______________________ 
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ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у  поступку ЈНВВ –01-7/2020  

Материјал за водовод и канализацију, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

даје следећу 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 Понуђач_________________________________________________________________ 

 

из __________________________________________ овом изјавом потврђује да је понуду  

 

поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

                         Понуђач 

     Одговорно лице 

 

                                   __________________________ 

       

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинотос изаве о независној понуди, 

Наручилац ће одмах обаестити 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 поступцима јавних набавки у смислу закона којим се уређије  заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године 

Повреда конкуренције  представља негативну референцу, у смислу члана 82 ЗНЈ. 

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

понуђача из групе сваког понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА  

ПОНУЂАЧА 
 

 

На основу члана 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач, у  поступку ЈНВВ–01-7/2020 

Материјал за водовод и каналиазцију 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 Понуђач_________________________________________________________________ 

 

из ___________________________________ овом изјавом потврђује да је при састављању понуда 

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

условима рада, заштити животне средине, безбедности и друге околности  од општег интереса, 

као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

  

 

 

 

 

                       Понуђач 

                  Одговорно лице 

 

        __________________________ 

 
  


