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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, 

број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 13/2020-1  од  10. јуна  2020. године 

и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 13/2020-2  од  10. јуна  2020. године, 

припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку материјала за одржавање, реконструкцију и 

изградњу водоводне и канализационе мреже 

ЈН бр. 13/2020 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи 64 страна: 

 

 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

 

 

 

 

II 

 

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. 

 

 

 

 

4 

 

 

III 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 21 

IV Критеријуми за оцену понуде 25 

V  Обрасци који чине саставни део понуде 26 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 60 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП "Водовод-Ваљево" Ваљево  

Адреса: Вука Караџића бр. 26 

Интернет страница: www.vodovodva.co.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку .  

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 13/2020 је набавка материјала за одржавање, реконструкцију и 

изградњу   водоводне и канализационе мреже. 

Јавна набавка је обликована у 4  партије,  и то: 
 

Партија бр. 1 - Ливено гвоздени фазонски комади 

Партија бр. 2 - Репаратурне спојнице 

Партија бр. 3 - Кућни прикључци са вентилом УГ  и капе 

Партија бр. 4 - Навојни вентили 

 

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

 

5. Контакт   
 ЈКП "Водовод-Ваљево" Ваљево, Вука Караџића бр. 26 - Служба за јавне  набавке ,  факс 014/ 

244-508 
 

6. Ознака из ОРН 

 Ознаке из општег речника набавки: 39370000- водоводне инсталације;  44470000 - производи од 

ливеног гвожђа.  
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ: 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 

 

Садржај 

 

 

 
Број 

партије 
Назив партије 

1 ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 

2 РЕПАРАТУРНЕ  СПОЈНИЦЕ 

3 КУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ СА ВЕНТИЛОМ УГ И КАПЕ 

4 НАВОЈНИ ВЕНТИЛИ 
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Партија  1: ЛИВЕНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ НП10 И ЧЕЛИЧНЕ 

ПРИРУБНИЦЕ 

 
LIVENO-GVOZDENI FAZONSKI KOMADI 

 

1. Tehniĉki  zahtevi 
 

Svi fazonski komadi moraju biti isporučeni od nodularnog liva za NP 10 bara u skladu sa 

EN 545, sa unutrašnjom i spoljašnjom antikorozionom zaštitom epoksi prahom debljine min. 

250µm, bez poroznosti, atestiranom za primenu u cevovodima za transport vode za piće. Ove norme 

odreĎuju zahteve za materijale, merenja i dozvoljena odstupanja, mehaničke karakteristike i 

standardne prevlake i obloge cevi i fazonskih komada od  nodularnog liva i proizvoĎač ih se mora 

strogo pridržavati. 

Prirubnice treba da budu izraĎene tako da zadovoljavaju važeći  SRPS EN 1092-2 za NP10. 

Gumene zaptivke za prirubničke  spojeve  takoĎe treba  da budu  u  skladu  sa važećim  SRPS  EN 

1092-2  za  NP10. Materijal izrade gumenih zaptivki je EPDM u skladu sa SRPS  EN 681-1. 

Oprema, materijali i izrada, koji zadovoljavaju i druge priznate standarde, i koji osiguravaju 

najmanje jednak kvalitet ili performanse kao i navedeni standardi, takoĎe su prihvatljivi. 

 Svi fazonski komadi moraju imati trajne i čitke oznake otisnute na odlivku : 

 oznaku proizvoĎača 

 oznaku proizvoda 

 godinu proizvodnje 

 vrstu nodularnog liva 

 nazivni prečnik DN 

 nazivni pritisak PN 
 

 Dokumentacija 
 

PonuĎač ima obavezu da naručiocu dostavi: 
 

1. Izveštaj domaće akreditovane laboratorije da su LG fazonski komadi  ispitani u skladu sa 

važećim standardom SRPS EN  12266-1 ili odgovarajućim, ne stariji od 3 godine od datuma 

predviĎenog za otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana 

prema standardu SRPS ISO/IEC 17025; 

2. Katalog  proizvoĎača iz  kog  će  se  dokazati  uslovi  tehničke  specifikacije    za  sve 

ponuĎene LG fazonske komade. Dostaviti i tabele i crteže sa kotiranim dimenzijama i 

oznakama materijala. 

3. Priložiti domaću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti izdatu od strane akreditovane laboratorije 

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

predviĎenog za otvaranje ponuda; 

4. Važeći ISO 9001:2008 (2015) sertifikat za ponuĎača i proizvoĎača. 

5. Priložiti fabrički atest da LG fazonski komadi zadovoljavaju  EN 545 i NP -10 bar. Kao i da 

ispunjavaju normu DIN 30677. 

6. Priložiti važeći GSK sertifikat da se LG fazonski komadi plastificiraju u skladu sa važećom 

GSK normom ili odgovarajući izveštaj  o ispitivanju minimalne debljine epoksidne zaštite 250 
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mikrona, izdat od akreditovane labortorije , ne stariji od 1 godine od otvaranja ponude. 

7. Priložiti sertifikat o stalnosti svojstava da LG fazonski komadi ispunjavaju norme EN 1092-2, 

EN 14901, DIN 30677, DIN 3476. 

8. Ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija (original se prilaže 

u slučaju potpisa ugovora). 
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Partija 2 : REPARACIONE SPOJNICE 

 

1. Tehnički zahtevi 

Za reparacione (kuplung) spojke: 

1) Od 1/2“ do 2.5“ za pocinkovane cevi, Lmin = 100 mm. Telo spojnice treba da bude od 

prohromskog lima AISI 304, minimalne debljine 1 mm. 

2) Od DN 80 do DN 250, Lmin = 200 mm. Telo spojnice treba da bude od prohromskog lima 

AISI 304, debljine 1 mm, sa ojačanjima na oba kraja spojnice u vidu L profila od 

prohromskog lima AISI 304 debljine 3 mm. 

3) Materijal za vijke, podloške i navrtke je Č.4572 (AISI 321); 

4) Materijal protiv frikcije navrtki i vijaka je teflon (sa teflonski presvučenim  navojem na 

vijcima, za sprečavanje deformacije navoja); 

5) Materijal zaptivke je EPDM. Minimalna debljina gumene obloge unutar spojnice je 7 mm. 

2. Dokumentacija: 

 PonuĎač ima obavezu da naručiocu dostavi: 

 Uverenje kojim se potvrĎuje da su data ispitivanja izvršena i da su njihovi rezultati u skladu sa 

važećim standardima (SRPS EN 12266  za NP10) za mini jednodelne minispojnice (1/2” – 2 

½”) L=100mm, za jednodlene spojnice (DN80 – DN250) i za dvodelne spojnice (DN300 – 

DN600), ne starije od 3 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

 Katalog proizvoĎača iz kog će se dokazati uslovi tehničke specifikacije za sve ponuĎene 

spojnice. Dostaviti i tabele i crteže sa kotiranim dimenzijama i oznakama materijala. 

 Domaću  potvrdu  o  zdravstvenoj  ispravnosti  izdatu  od  strane  akreditovane  laboratorije 

(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariju od 12  meseci od datuma predviĎenog za 

otvaranja ponuda; 

 ISO 9001:2008 (2015) sertifikat za proizvoĎača. 

 Izveštaj o radiološkom ispitivanju spojnica. 

 Ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija (original se  prilaže u 

slučaju potpisa ugovora). 

 

PonuĎač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u obrascu 

 “VII Struktura cene” i isti će činiti sastavni deo ponude, u skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5 

 Zakona o javnim nabavkama. 

PonuĎač je dužan da prilikom dostavljanja uzoraka iste obeleži na sledeći način: 

 „Uzorak za javnu nabavku dobara JN br _/2020- Materijal za održavanje i izgradnju 

objekata vodovoda i kanalizacije _____________ (naziv partije) ____________ (naziv 

uzorka) – NE OTVARATI!” 

 Na poleĎini uzorka obavezno naznačiti naziv i sedište ponuĎača, kao i ime i prezime i 

telefon osobe za kontakt. 

 PonuĎač  je u obavezi da dostavi po jedan komad zahtevanih uzoraka, SA 

VIDLJIVIM IZLIVENIM LOGOM ponuĎenog proizvoĎača. 
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Partija 3: KUĆNI PRIKLJUĈCI SA VENTILOM, UGRADBENE GARNITURE I KAPE 

 

 I) Za kućne prikljuĉke za PE cevi, sa navojnim izlazom: 

 Tehnički zahtevi: 

Kućni vodovodni priključci (KVP) služe za formiranje veze sa ulične PE (polietilenske HDPE) cevi za 

hladnu pitku vodu, ka vodomernoj šahti potrošača. 

Dimenzije su date prema spoljnim prečnicima PE cevi na koje se ugraĎuju, u milimetrima. 

Izlazni priključak je unutrašnji navoj u skladu sa važećim SRPS ISO 228-1, dimenzije G=6/4”. 

Moraju biti sa ugraĎenim pločastim ventilom, sa mogućnošću bušenja pod priliskom i sa mogućnošću 

ugradnje teleskopske šipke (četvrtka 10x10mm). 

Materijal tela gornje polutke je nodularni liv u skladu sa važećim SRPS EN 1563 standardom, EN GJS-

400 po novom obeležavanju (GGG-40 po starom obeležavanju). 

Materijal tela donje polutke za dimenzije počev od fi 63, zaključno sa fi 160, je nerĎajući čelik savijen 

u polukrug za dati prečnik cevi i povezan sa telom pomoću šarke sa jedne strane i vijkom i navrtkom od 

nerĎajućeg čelika sa druge strane.  

Materijal tela donje polutke za dimenzije veće od fi 160, je nodularni liv u skladu sa važećim SRPS EN 

1563 EN GJS-400 po novom obeležavanju (GGG-40 po starom). 

 Svi delovi izraĎeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zaštićeni epoksidnom 

plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, minimalne debljine 250 mikorna. 

 Materijal izrade pločastog ventila je nerĎajući čelik. 

 Sve zaptivke moraju biti izraĎene od gume za hladnu pitku vodu EPDM. 

 Vijci i navrtke moraju biti izraĎeni od nerĎajućeg čelika. 

Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu: 

 Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

 Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za PE cevi, u skladu sa  

važećim SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od akreditovane laboratorije 

(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godinde od datuma predviĎenog za 

otvaranje ponuda. Rezultati izveštaja moraju biti u skladu sa traženimstandardom za sledeće 

ispitivanja: 

o deformacija kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 

o zaptivenost kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 

o zaptivenost sedišta zatvarača na pritisku minimalno10% višem od nazančenog radnog. 

 Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za PE cevi sa izlaznim 

navojem, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. Izveštaj mora biti izdat od 

akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine 

od 

datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezltat izveštaja mora biti pozitivan za traženu 

upotrebu  

pri zatatom radnom pritisku. 

 Priložiti važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvoĎača ponuĎenih 

dobara. 
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 Priložiti važeći GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zaštite na proizvodima proizvoĎača, ili 

ukoliko ponuĎeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priložiti:     

   a) izveštaj o ispitivanju minimalne debljine nanošenja epoksidne zaštite prema važećem SRPS EN  

        ISO2808:2011, uraĎen na uzorku ponuĎenog kućnog priključka za PE cevi, izdat od domaće  

        akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma 

        predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne 

        zaštite 250 mikrona. 

    b) izveštaj o ispitivanju korozije u veštačkim uslovima uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra,  

        prema važećem SRPS EN ISO 9227:2014 tačka 5.2, raspršivanjem rastvora solu u trajanju 

        od minimalno 240 sati, izdat od domaće akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)  

       ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda.  Rezultati ispitivanja moraju 

       dokazati da nema  bubrenja (SRPS ISO 4628-2), da nema zarĎalosti (SRPS ISO 4628-3),  

       da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS ISO 4628-5) pri uvećanju 

      10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN ISO 9227:2014 (ili 9227:2010) 

       tačka 5.2. 

 c)   izveštaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra  u skladu  

       sa važećim SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domaće akreditovane 

       laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

       Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaže da ponuĎena zaštita ima prijanjanje   

       na podlogu tela ponuĎenog dobra, tek pri pritisku većem od 16 Mpa. 

 Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 

mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske pošte potpisnika. 

 Uz ponudu priložiti jedan uzorak ponuĎenok kućnog vorovodnog priključka dimenzije za  

            PE O.D. 63, sa izlaznim priključkom G=6/4".  

 

II) Za kućne prikljuĉke za LG/AC”C” cevi, sa navojnim izlazom: 

Tehnički zahtevi: 

 Kućni vodovodni priključci (KVP) služe za formiranje veze sa ulične LG/AC”C (liveno-

gvozdene i azbestno-cementne tip “C”) cevi za hladnu pitku vodu, ka vodomernoj šahti 

potrošača. 

 Dimenzije su date prema unutrašnjim prečnicima LG i AC cevi na koje se ugraĎuju, u 

milimetrima. 

 Izlazni priključak je unutrašnji navoj u skladu sa važećim SRPS ISO 228-1, dimenzije G=6/4”, 

ili G=2”. 

 Moraju biti sa ugraĎenim pločastim ventilom, sa mogućnošću bušenja pod priliskom i sa 

mogućnošću ugradnje teleskopske šipke (četvrtka10x10mm). 

 Materijal tela gornje polutke je nodularni liv u skladu sa važećim SRPS EN 1563 standardom, 

EN GJS-400 po novom obeležavanju (GGG-40 po starom obeležavanju). 

 Materijal pojasa (donje polutke) je nerĎajući čelik obložen gumom. 

 Svi delovi izraĎeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zaštićeni epoksidnom 
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plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, min. debljine 250 mikorna. 

 Materijal izrade pločastog ventila je nerĎajući čelik. 

 Sve zaptivke moraju biti izraĎene od gume za hladnu pitku vodu EPDM. 

 Vijci i navrtke moraju biti izraĎeni od nerĎajućeg čelika. 

 

Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu: 

 Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati  proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

 Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za LG/AC cevi, uskladu sa 

važećim SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od akreditovane laboratorije 

(akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godinde od datuma predviĎenog za 

otvaranje ponuda. Rezultati izveštaja moraju biti u skladu sa traženim standardom za sledeće 

ispitivanja: 

o deformacija kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 

o zaptivenost kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 

o zaptivenost sedišta zatvarača na pritisku minimalno10% višem od nazančenog radnog. 

 Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za LG/AC cevi sa  

izlaznim navojem, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. Izveštaj  mora biti 

izdat od akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 

godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezltat izveštaja mora biti pozitivan za 

traženu upotrebu. 

 Priložiti važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvoĎača  ponuĎenih 

dobara. 

 Priložiti važeći GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zaštite na proizvodima proizvoĎača, ili 

ukoliko ponuĎeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priložiti:     

   a)  izveštaj o ispitivanju minimalne debljine nanošenja epoksidne zaštite prema važećem SRPS EN  

        ISO2808:2011, uraĎen na uzorku ponuĎenog kućnog priključka za PE cevi, izdat od domaće  

        akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma 

        predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne 

        zaštite 250 mikrona. 

    b) izveštaj o ispitivanju korozije u veštačkim uslovima uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra,  

        prema važećem SRPS EN ISO 9227:2014 tačka 5.2, raspršivanjem rastvora solu u trajanju 

        od minimalno 240 sati, izdat od domaće akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)  

       ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda.  Rezultati ispitivanja moraju 

       dokazati da nema  bubrenja (SRPS ISO 4628-2), da nema zarĎalosti (SRPS ISO 4628-3),  

       da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS ISO 4628-5) pri uvećanju 

      10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN ISO 9227:2014 (ili 9227:2010) 

       tačka 5.2. 

 c)   izveštaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra  u skladu  

       sa važećim SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domaće akreditovane 

       laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

       Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaže da ponuĎena zaštita ima prijanjanje   

       na podlogu tela ponuĎenog dobra, tek pri pritisku većem od 16 Mpa. 

 Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 

mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske  pošte potpisnika. 
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 Uz ponudu priložiti jedan uzorak ponuĎenok kućnog vorovodnog priključka dimenzije za 

LG/AC DN 80, sa izlaznim priključkom G=6/4".  

 

III) Za kućne prikljuĉke za PE cevi, sa bajonet izlazom:  

Tehnički zahtevi: 

 Kućni vodovodni priključci (KVP) služe za formiranje veze sa ulične PE (polietilenske HDPE) 

cevi za hladnu pitku vodu, ka vodomernoj šahti potrošača. 

 Dimenzije su date prema spoljnim prečnicima PE cevi na koje se ugraĎuju, u milimetrima. 

 Izlazni priključak je “ženski bajonet” dimenzije 46. To je bez-navojni priljučak kojim se 

povezuje kolenasta poluspojnica za PE cevi fi 50mm sa telom kućnog priključka bez potrebe 

korišćenja teflona ili kudelje. Izlazni priključak umesto navoja ima žljeb sa zazorom, a 

zaptivanje se obezbeĎuje gumenim o-ring zaptivkama i žljebovima – ubacivanjem odgovarajuće 

kolenaste bajonet za PE cevi spoljnog prečnika 50mm (isporučuje se uz kućni priključak) i 

njenim četvrt kružnim zokretanjem. Kolenasta poluspojnica je sa takozvanim “PUSH-IN” 

priključkom za PE cevi spoljnog prečnika 50mm i sa odgovarajućim grebućim prstenovima  

protiv izvlačenja. 

 Kućni priključci moraju biti sa fabrički ugraĎenim pločastim ventilom, sa mogućnošću bušenja 

pod priliskomi i sa mogućnošću ugradnje teleskopske šipke. 

 Veza izmeĎu teleskopske šipke i ventila kućnog priključka je četvrtka 10x10mm i obavezno 

navoj protiv izvlačenja. 

 Materijal tela gornje polutke i “bajonet” kolenaste poluspojnice za PE cevi je nodularni liv u 

skladu sa važećim SRPS EN 1563 standardom, EN GJS-400 po novom obeležavanju (GGG-40 

po starom obeležavanju). 

 Materijal pojasa (donje polutke) je nerĎajući čelik obložen gumom ili nodularni liv u skladu sa 

važećim SRPS EN 1563 standardom,EN GJS-400 po novom obeležavanju (GGG-40 po 

starom). 

 Svi delovi izraĎeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zaštićeni epoksidnom 

plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, minimalne debljine 250 mikorna. 

 Materijal izrade pločastog ventila je nerĎajući čelik. 

 Sve zaptivke moraju biti izraĎene od gume za hladnu pitku vodu EPDM. 

 Vijci i navrtke moraju biti izraĎeni od nerĎajućeg čelika. 

 

Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu: 

 Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

 Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za PE cevi sa bajonet 

izlazom, u skladu sa važećim SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od akreditovane 

laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godinde od datuma 

predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezultati izveštaja moraju biti u skladu sa traženim 

standardom za sledeće ispitivanja: 

1) deformacija kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 
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2) zaptivenost kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 

3) zaptivenost sedišta zatvarača na pritisku minimalno10% višem od nazančenog radnog. 

 Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za PE cevi sa bajonet 

priključkom, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. Izveštaj mora biti izdat 

od akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine od 

datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezltat izveštaja mora biti pozitivan za traženu 

upotrebu. 

 Priložiti važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvoĎača ponuĎenih 

dobara. 

 Priložiti važeći GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zaštite na proizvodima proizvoĎača, ili 

ukoliko ponuĎeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priložiti:     

   a) izveštaj o ispitivanju minimalne debljine nanošenja epoksidne zaštite prema važećem SRPS EN  

        ISO2808:2011, uraĎen na uzorku ponuĎenog kućnog priključka za PE cevi, izdat od domaće  

        akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma 

        predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne 

        zaštite 250 mikrona. 

    b) izveštaj o ispitivanju korozije u veštačkim uslovima uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra,  

        prema važećem SRPS EN ISO 9227:2014 tačka 5.2, raspršivanjem rastvora solu u trajanju 

        od minimalno 240 sati, izdat od domaće akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)  

       ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda.  Rezultati ispitivanja moraju 

       dokazati da nema  bubrenja (SRPS ISO 4628-2), da nema zarĎalosti (SRPS ISO 4628-3),  

       da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS ISO 4628-5) pri uvećanju 

      10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN ISO 9227:2014 (ili 9227:2010) 

       tačka 5.2. 

 c)   izveštaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra  u skladu  

       sa važećim SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domaće akreditovane 

       laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

       Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaže da ponuĎena zaštita ima prijanjanje   

      na podlogu tela ponuĎenog dobra, tek pri pritisku većem od 16 Mpa. 

 

 Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 

mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske pošte potpisnika. 

IV) Za kućne prikljuĉke za LG/AC”C” cevi, sa bajonet izlazom: 

Tehnički zahtevi: 

 Kućni vodovodni priključci (KVP) služe za formiranje veze sa ulične LG/AC”C (liveno-

gvozdene i azbestno-cementne tip “C”) cevi za hladnu pitku vodu, ka vodomernoj šahti 

potrošača. 

 Dimenzije su date prema unutrašnjim prečnicima LG i AC cevi na koje se ugraĎuju, u 

milimetrima. 

 Izlazni priključak je “ženski bajonet” dimenzije 46. To je bez-navojni priljučak kojim se 

povezuje kolenasta poluspojnica za PE cevi fi 50mm, sa telom kućnog priključka bez potrebe 

korišćenja teflona ili kudelje. Izlazni priključak umesto navoja ima žljeb sa zazorom, a 

zaptivanje se obezbeĎuje gumenim o-ring zaptivkama i žljebovima – ubacivanjem odgovarajuće 

kolenaste bajonet oiluspojnice za PE cevi spoljnog prečnika 50mm (isporučuje se uz kućni 

priključak) i njenim četvrt kružnim zokretanjem. Kolenasta poluspojnica je sa takozvanim 

“PUSH-IN” priključkom za PE cevi spoljnog prečnika 50mm i sa odgovarajućim grebućim 

prstenovima  protiv izvlačenja. 

 Kućni priključci moraju biti sa fabrički ugraĎenim pločastim ventilom, sa mogućnošću bušenja 
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pod priliskomi i sa mogućnošću ugradnje teleskopske šipke. 

 Veza izmeĎu teleskopske šipke i ventila kućnog priključka je četvrtka 10x10mm i obavezno 

navoj protiv izvlačenja. 

 Materijal tela gornje polutke i “bajonet” kolenaste poluspojnice za PE cevi je nodularni liv u 

skladu sa važećim SRPS EN 1563 standardom, EN GJS-400 po novom obeležavanju (GGG-40 

po starom obeležavanju). 

 Materijal pojasa (donje polutke) je nerĎajući čelik obložen gumom ili nodularni liv u skladu sa 

važećim SRPS EN 1563 standardom,EN GJS-400 po novom obeležavanju (GGG-40 po 

starom). 

 Svi delovi izraĎeni od nodularnog liva moraju biti elektro-korozivno zaštićeni epoksidnom 

plastifikacijom za hladnu pitku vodu spolja i iznutra, minimalne debljine 250 mikorna. 

 Materijal izrade pločastog ventila je nerĎajući čelik. 

 Sve zaptivke moraju biti izraĎene od gume za hladnu pitku vodu EPDM. 

 Vijci i navrtke moraju biti izraĎeni od nerĎajućeg čelika. 

Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu: 

1. Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

2. Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za LG/AC cevi sa bajonet 

priključkom, u skladu sa važećim SRPS EN 12266-1 za minimalno NP=10, izdat od 

akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine od 

datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezultati izveštaja moraju biti u skladu sa traženim 

standardom za sledeća ispitivanja: 

1. deformacija kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 

2. zaptivenost kućišta na pritisku minimalno 50% višem od naznačenog radnog; 

3. zaptivenost sedišta zatvarača na pritisku minimalno10% višem od nazančenog radnog. 

1. Priložiti izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenih kućnih priključaka za LG/AC cevi sa bajonet 

priključkom, na zdravstvenu ispravnosti upotrebe za hladnu piku vodu. Izveštaj mora biti izdat 

od akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa ISO/IEC 17025), ne stariji od 3 godine od 

datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezltat izveštaja mora biti pozitivan za traženu 

upotrebu. 

2. Priložiti važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ili 9001:2015) za proizvoĎača ponuĎenih 

dobara. 

3. Priložiti važeći GSK sertifikat o kvalitetu epoksidne zaštite na proizvodima proizvoĎača, ili 

ukoliko ponuĎeno dobro nije pokriveno ovim sertifikatom priložiti:     

   a) izveštaj o ispitivanju minimalne debljine nanošenja epoksidne zaštite prema važećem SRPS EN  

        ISO2808:2011, uraĎen na uzorku ponuĎenog kućnog priključka za PE cevi, izdat od domaće  

        akreditovane laboratorije (akreditacija SRPS ISO/IEC 17025), ne stariji od 1 godine od datuma 

        predviĎenog za otvaranje ponuda. Rezultat ispitivanja mora biti mininmalna debljina epoksidne 

        zaštite 250 mikrona. 

    b) izveštaj o ispitivanju korozije u veštačkim uslovima uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra,  

        prema važećem SRPS EN ISO 9227:2014 tačka 5.2, raspršivanjem rastvora solu u trajanju 

        od minimalno 240 sati, izdat od domaće akreditovane labroatorije (SRPS ISO IEC 17025)  

       ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda.  Rezultati ispitivanja moraju 

       dokazati da nema  bubrenja (SRPS ISO 4628-2), da nema zarĎalosti (SRPS ISO 4628-3),  
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       da nema prskanja (SRPS ISO 4628-4) i da nema oslojavanja (SRPS ISO 4628-5) pri uvećanju 

      10 puta, odnosno sve u skladu sa gore pomenutim SRPS EN ISO 9227:2014 (ili 9227:2010) 

       tačka 5.2. 

 c)   izveštaj o ispitivanju prijanjanja otkidanjem, uraĎen na uzorku ponuĎenog dobra  u skladu  

       sa važećim SRPS ISO 4624:2017 ili SRPS ISO 4624:2005, izdat od domaće akreditovane 

       laboratorije, ne stariji od 1 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

       Rezultat sedmodnevnog ispitivanja mora da dokaže da ponuĎena zaštita ima prijanjanje   

      na podlogu tela ponuĎenog dobra, tek pri pritisku većem od 16 Mpa. 

4. Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 

mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske  pošte potpisnika. 

V ) Za ugradbene garniture (teleskopske šipke) za kućne prikljuĉke sa navojnim izlazom i sa 

“bajonet” izlazom: 

Tehnički zahtevi: 

 Služe za zatvaranje i otvaranje kućnih vodovodnih priključaka sa površine tla, nakon 

zatrpavanja zemljom. 

 Tip šipki je teleskopski sa prilagodljivim minimalnim i maksimalnim visinama u skladu 

sa zahtevanim u tabeli (L). 

 Teleskopske šipke moraju imati navoj za ugradnju i pričvršćivanje na telo kućnog 

priključka sa bajonet izlazom, kao i rupu sa osiguračem za pričvršćivanje na telo kućnog 

priključka sa navojnim izlazom (ugradnja na oba tipa priključka).  

 Materijal teleskopske šipke je čelik, antikorozivno zaštićen dubinski toplim 

cinkovanjem.  

 Materijal spojnice (donja četvrtka) i glave (gornja četvrtka) je nodularni liv EN GJS-

400, (ili 500), zaštićen epoksidnom plastifikacijom, ili dubinski toplim cinkovanjem. 

 Materijal zaštitne cevi je poloetilen (HDPE) ili polipropilen (PP-R). 

 Dimenzija donje četvrtke za povezivanje sa osovinom pločastog zatvarača je 10x10mm. 

Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu: 

1. Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

2. Priložiti izjavu (deklaraciju) proizvoĎača, da su materijali izrade šipke, gormnje i donje četvrtke 

i zaštitne cevi, kao i antikorozivna zaštita, u skladu sa ovom tehničkom specifikacijom. 

3. Priložiti Važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvoĎača ponuĎenih  dobara. 

4. Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 

mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske pošte potpisnika. 

VI ) Za ugradbene teleskopske šipke za prirubniĉke zatvaraĉe za podzemnu ugradnju: 

Tehnički zahtevi:  

1. Služe za zatvaranje i otvaranje prirubničkih zatvarača sa površine tla, nakon zatrpavanja 

zemljom. 

2. Tip šipki je teleskopski sa prilagodljivim minimalnim i maksimalnim visinama u skladu sa 

zahtevanim u tabeli (L). 

3. Teleskopske šipke moraju imati rupu sa osiguračem za pričvršćivanje na osovinu zatvarača. 
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4. Materijal teleskopske šipke je čelik, antikorozivno zaštićen dubinski toplim cinkovanjem.  

5. Materijal spojnice (donja četvrtka) i glave (gornja četvrtka) je nodularni liv EN GJS-400, (ili 

500), zaštićen epoksidnom plastifikacijom, ili dubinski toplim cinkovanjem. 

6. Materijal zaštitne cevi je poloetilen (HDPE) ili polipropilen (PP-R). 

7. Dimenzija donje četvrtke za povezivanje sa osovinom zatvarača je prema sledećem: 14x14mm 

za DN 50, 17x17mm za DN 65/80, 19x19mm za DN 100/125/150,  24x24mm za DN 200, 

27x27mm za DN 250/300/350, 32x32mm za DN 400. 

 Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu: 

1. Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

2. Priložiti izjavu (deklaraciju) proizvoĎača, da su materijali izrade šipke, gormnje i donje  

četvrtke i zaštitne cevi, kao i antikorozivna zaštita, u skladu sa ovom tehničkom specifikacijom. 

3. Priložiti Važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvoĎača ponuĎenih  dobara. 

4. Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 

mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske pošte potpisnika. 

VII ) Za kape: 

Tehnički zahtevi: 

 Materijali izrade poklopaca svih ponuĎenih kapa mogu biti sivi liv (EN GJL-150, ili EN GJL-

250), ili nodularni liv (EN GJS-400 ili EN GJS-500), nosivosti minimalno 250 kN. 

 Materijali izrade tela svih ponuĎenih kapa mogu biti sivi liv (EN GJL-150, ili EN GJL-250), 

            nodularni liv (EN GJS-400 ili EN GJS-500) ili polietilen otporan na temperaturu vrelog asfalta 

            (prilikom  asfaltiranja) nosivosti minimalno 400 kN. 

 Svi delovi izraĎeni od metala (osim vijka i navrtke), moraju biti bitumenski zaštićeni ili 

ofarbani crnom zaštitnom bojom. 

  Veza izmeĎu tela i poklopca je vijak sa navrtokm izraĎeni od nerĎajućeg čelika. 

 Kapa za kućni priključak je okruglog oblika (valjkastog) i služi za zaštitu teleskopske šipke 

kućnog priključka od saobraćaja. Njena visina je od 140 do 170mm, a svetli otvor za 

teleskopsku šipku ne manji od 65mm. 

 Kapa za hidrant je ovalnog (elipsastog) oblika i služi za zaštitu podzemnog hidranta od 

saobraćaja. Njena visina je od 250 do 320mm, a svetli otvor gornjeg eliptičnog dela ne manji od 

300x200mm. 

 Kapa za zatvarač je okruglog oblika (valjkastog) i služi za zaštitu teleskopske šipke zatvarača. 

Njena visina je od 200 do 280mm, svetlog otvora ne manje od 100mm  

Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu: 

1. Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

2. Priložiti Važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvoĎača ponuĎenih  dobara. 

3. Priložiti izjavu (deklaraciju) proizvoĎača o materijalima izrade i nosivisti, u skladu sa ovom 

tehničkom specifikacijom. 

4. Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 
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mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske pošte potpisnika. 

5. Uz ponudu priložiti jedan uzorak ponuĎene ovalne kape za  hidrant. 

VIII ) Za podloške kapa za hidrant i podloške kapa za kućni prikljuĉak: 

Tahnički zahtevi: 

 Podloška kape za hidrant služi za ugradnju ispod ponuĎene ovalne kape za hidrant 

 Podloška kape za kućni vodovodni priključak služi za ugradnju ispod okrugle kape kućnog  

priključka. 

 Materijal izrade je polietilen otporan na visoku temperaturu asfalta prilikom asfaltiranja. 

Potrebni dokazi tehničke usaglašenosti koji se moraju dostaviti uz ponudu:  

1. Priložiti katalog ili izvod kataoga proizvoĎača za sva gore opisana ponuĎena dobra, sa 

neizbrisivim mastilom obeleženim stavkama koje se nude. Njime će se dokazivati proizvodnja 

dobara prema zahtevanim tehničkim karakteristikama po pitanju materijala izrade, dimanzija 

izrade i po pitanju zahtevanih tehničkih rešenja. 

2. Priložiti Važeći sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (9001:2015) za proizvoĎača ponuĎenih dobara.  

3. Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci - fotokopija, original će se 

zahtevati od najbolje rangiranog ponuĎača, pre donošenja odluke o dodeli ugovora. Ovlašćenje 

mora imati čitko ime i prezime, funkciju, telefon i adersu elektronske pošte potpisnika. 

4. Uz ponudu dostaviti jedan uzorak ponuĎene podloške ovalne kape za hidrant. 

NAPOMENA: Svi tehnički dokazi (osim uzoraka), dostavljaju se u pisanom obliku, kao fotokopije, 

                          a naručilac zadržava pravo traženja overenih fotokopija u fazi odlučivanja. 

NAPOMENA U VEZI UZORAKA:  

 PonuĎač je u obavezi da prilikom podnošenja ponude dostavi uzorke koji su navedeni u ovoj 

            tehničkoj specifikaciji i u obrascu “VII Struktura cene” i isti će čeniti sastavni deo ponude u  

            skladu sa članom 77, stav 2, tačka 5. važećeg Zakona o javnm nabavkama. 

 PonuĎač je dužan da prilikom dostavljanja zahtevanih uzoraka iste obeleži na sledeći način:  

           “Uzorak (naziv uzorka) za Javnu nabavku dobara JN br. _____________ , partija broj (navesti  

            broj partije) –  NE OTVARATI !” 

 Na pakovanju uzorka obavezno naznačiti i naziv i sedište ponuĎača, kao i ime i prezime i  

            telefonski broj osobe za kontakt. 

 Uzorci ponuĎača sa kim se zaključuje ugovor, ostaju u magacinu Naručioca radi uporeĎivanja 

sa kasnijim isporukama. Uzorci ostalih ponuĎača biće vraćeni istima, nakon potpisivanja 

ugovora sa izabranim ponuĎačem. PonuĎači moraju sami organizovati transport za povraćaj 

uzoraka. 

Partija 4 : NAVOJNI VENTILI 

Propusni ravni ventil i propusni ravni ventil sa ispusnom slavinom 

Isporuka ravnih mesinganih zapornih ventila sa navojnim priključkom ( izolacionih ventila), za 

vodu za piće, NP 10. Navoji su unutrašnji sa obe strane, skladu sa važećim  SRPS EN ISO 228-1.  

1. Tehnički podaci: 

 Vrsta fluida: voda za piće 

 Vrsta pogona:       sa točkom 

2. Materijal i izvoĎenje: 

 Kućište:          Mesingani liv ( u skladu sa važećim SRPS EN 1652) 

 Zaptivač kućišta:      Guma (u skladu sa važećim SRPS EN 681-1) 

 Kućište vretena:       Mesing (u skladu sa važećim SRPS EN 1652) 
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 Zaptivka:                  Guma (u skladu sa važećim SRPS EN 681-1) 

 Zatvarač:                  Mesing (u skladu sa  važećim SRPS EN 1652) 

 Vreteno:                    Mesing (u skladu sa važećim SRPS EN 1652) 

 Zaptivka vretena:     Guma (u skladu sa važećim SRPS EN 681-1) 

 Zavrtanj:                   Mesing (u skladu sa važećim SRPS EN 1652) 

1.1.Dokumentacija: 

 Obavezni dokazi tehničke usaglašenosti: 

 Priložiti  katalog proizvoĎača za ponuĎene propusne ventile kojim će se dokazati 

traženi uslovi iz tehničke specifikacije, kao i crteže ventila sa mernim kotama; 

 Priložiti izveštaj akreditovane laboratorije da su ventili izraĎeni i ispitani u saglasnosti 

sa važećim standardom SRPS EN 12266-1 i SRPS EN 1074-1 za NP=10, ne stariji od 

3 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda; 

 Priložiti   domaću   potvrdu   o   zdravstvenoj   ispravnosti   proizvoda   izdatu   od   

strane akreditovane laboratorije (akreditacija u skladu sa važećim SRPS ISO/IEC 

17025), ne stariju od 36 meseci od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda; 

 Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) proizvoĎača i ponuĎača. 

 Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija (original 

se prilaže u slučaju potpisa ugovora). 

  Sigurnosni kuglasti ventili sa mehaniĉkim kljuĉem: 

 Ventili služe za ugradnju ispred vodomera za hladnu pitku vodu NP=10. 

 Ventili su sa punim protokom za traženi nominalni dijametar. 

 Ventili su navojni, sa kuglastim zatvaračem, sa mehaničkim ključem za zatvaranje, 

otvaranje ili ostavljanje u meĎupoložaju. 

 Materijal izrade tela je mesing. Na telu trajno uliven naziv ili logo proizvoĎača. 

 Materijal izrade kugle zatvarača je niklovani mesing. 

 Materijal izrade sedišta kuglastog zatvarača je teflon PTFE. 

 Materijal izrade mehaničkog (ne magnetnog) ključa je čelik. 

 Jedan ključ se koristi za dimenzije G=1/2'' i 3/4'', drugi ključ se koristi za veće 

dimenzije. 

 Uz ponudu obavezno priložiti sledeće dokaze tehnike usaglašenosti: 

 Katalog (izvod kataloga) proizvoĎača ponuĎenih ventila sa mehaničkim ključem, sa vidljivo 

neizbrisivim mastilom obeleženim dobrima koja se nude. Katalog (izvod kataloga) mora imati 

ugradne mere ponuĎenih ventila za sve ponuĎene dimenzije. Katalogom (izvodom kataloga) će 

se dokazivati i proizvodnja mehaničkog zaključavanja na kuglastim ventilima. 

 Izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenog ventila, prema važećem SRPS EN 12266-1 i SRPS 

EN 1074-1 za minimalno NP=10 bari.  Izveštaj mora sadržati ispitivanje čvrstoće kućišta, 

zaptivenost kućišta i zaptivenost sedišta zatvarača za svaku ponuĎenu dimenziju. Izveštaj mora 

biti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne stariji od 3 godine od 

datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

 Izveštaj o ispitivanju zdravstvene ispravnosti upotrebe uzoraka ponuĎenih ventila za hladnu 

pitku vodu.  Izveštaj mora biti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne 

stariji od 3 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

 Izjava (deklaracija) proizvoĎača ponuĎenih ventila sa mehaničkim ključem da su sa punim 

protokom za naznačeni nominalni dijametar. Izjava mora sadržati čitko ime i prezime, telefon i 

adresu elektronske pošte za kontakt potpisnika. 
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 RF VENTILI 
 

Rf ventili su namenjeni automatskoj radio konroli protoka. Moraju imati veličine Fi 15 do Fi 50. 

Rf ventili moraju imati mogućnost očitavanja vrednosti direktnog protoka , ako i u obrnutom 

smeru.  

Moraju pamtiti datum i vreme očitavanja, Id očitang ureĎaja, ime i prezime korisnika, adresu 

korisnika, napomene o korisniku, šifru potrošača.  

Moraju imati alarm i upozorenje na istrošenost baterija. Indikaciju da je vodomer stao i da ne 

registruje potrošnju, indikator jačine signala očitanog ureĎaja, očitavanje stanja na zadati datum. 

Očitavanje 24 logerske memorije, otvaranje i zatvaranje ventila  programiranje  ventila  ureĎaja  za  

vremensko  otvaranje/zatvaranje  ‐  programiranje  prepaid reţima rada ventila ‐ zaštita parametrisanja 

ventila pomoću šifre. 

1) Karakteristike RF ventila koje moraju zadovoljiti. 

Radna temperatura: 20°C to 60°C (4°F to 140°F) Otpornos na kisu: IP65 protokol Baterija: 4,000mAh 

Liion (14.8Wh) Operativni system Windows Embedded Handheld 6.5 Professional 

Bluetooth: OEM ‐ Class 2 Frekvencija : 868Mhz Izlazna snaga predajnika: 13dBm Brzina 

prenosa podataka: 9.6kbps Širina kanala: 25kHz Frekventna devijacija: ± 4kHz Modulacija: 2FSK 

Antena: 

Spoljašnji monopol 2.2dBi Domet: oko 1000m u slobodnom prostoru Napajanje: Punjiva LiION 

baterija 3.7V, 1200mAh 

Mogućnost isporuke vode po pripaid sistemu. Mogućnost podešavanja procentualnog prigušenja 

protoka vode do potpunog prekida protoka. 

Uz ponudu obavezno priložiti sledeće dokaze tehnike usaglašenosti: 

 Priložiti katalog proizvoĎača za ponuĎene nepovratne ventile kojim će se dokazati traženi 

uslovi iz tehničke specifikacije, kao i crteže ventila sa mernim kotama; 

 Priložiti važeći ISO 9001:2008 (2015) proizvoĎača i ponuĎača. 

 Priložiti ovlašćenje proizvoĎača za učešće na ovoj javnoj nabavci – fotokopija (original se 

prilaže u slučaju potpisa ugovora). 

 

1) VAZDUŠNI VENTILI: 

 Funkcija je za automatsko izbacivanje ili ubacivanje vazduha u cevovodu hladne pitke 

vode. 

 Ventili su sa jednom kuglom. 

 Ulazni priključak je sa spoljašnjim navojem u skladu sa važećim SRPS EN ISO 228-1. 

 Materijal izrade tela i poklopca je mesing. 

 Materijal kugle je nerĎajući čelik. 

 Materijal sedišta zatvaranja kugle je guma EPDM. 

 Uz ponudu obavezno priložiti sledeće dokaze tehniĉke usaglašenosti: 

1) Katalog (izvod kataloga) proizvoĎača ponuĎenih vazdušnih ventila sa spoljnim navojem, sa 

vidljivo neizbrisivim mastilom obeleženim dobrima koja se nude. Katalog (izvod kataloga) 

mora imati ugradne mere ponuĎenih ventila za sve ponuĎene dimenzije. Katalogom (izvodom 
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kataloga) će se dokazivati i proizvodnja traženih dimenzija ponuĎenih vazdušnih ventila. 

2) Izveštaj o ispitivanju uzoraka ponuĎenog ventila, prema važećem SRPS EN 12266-1 za 

minimalno NP=10 bari. Izveštaj mora sadržati ispitivanje čvrstoće kućišta, zaptivenost kućišta i 

zaptivenost sedišta zatvarača za svaku ponuĎenu dimenziju. Izveštaj mora biti izdat od strane 

akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne stariji od 3 godine od datuma predviĎenog za 

otvaranje ponuda. 

3) Izveštaj  ispitivanju zdravstvene ispravnosti upotrebe uzoraka ponuĎenih ventila za hladnu 

vodu. Izveštaj mora biti izdat od strane akreditovane laboratorije (akreditacija ATS), ne stariji 

od 3 godine od datuma predviĎenog za otvaranje ponuda. 

4) Izjava (deklaracija) proizvoĎača ponuĎenih vazdušnih ventila da je kugla izraĎena od 

nerĎajućeg čelika. Izjava mora sadržati čitko ime i prezime, telefon i adresu elektronske pošte 

za kontakt potpisnika. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу V ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 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) ЗЈН); 

 

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) ЗЈН); 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу 

V ове конкурсне документације), 

којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

 

 

 

Да располаже неопходним финансијским 

капацитетом односно: 

 да  је за претходне три  обрачунске  

године    (2017,  2018  и  2019)  остварио 

позитиван биланс, односно да  у 

траженом обрачунском  периоду није 

пословао са губитком 

 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Да располаже довољним техничким 

капацитетом односно да поседује у власништву, 

узето у закуп или лизинг најмање једно доставно 

возило за превоз  материјала. 

 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
Да располаже довољним кадровским 

капацитетом, односно да на дан отварања понуда 

има најмање 3 запослена радника или ангажована 

по било ком основу у складу са Законом о раду.  
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних 

у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу 

додатних услова под редним бројем 1, 2, 3.  у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач 

доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. 

ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 7. у 

поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације), 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом.  

 

 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. 

 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи 

од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1)   Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

 

2)   Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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.  
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Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције 

за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;  

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.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3)   Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1)   Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: 
1.Извештај  о  бонитету  за  јавне  набавке (образац БОН – ЈН) који  издаје  Агенција  за  

привредне регистре који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс 

стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019), којим 

понуђач доказује да није пословао са губитком. 

Технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ:  
Копија саобраћајне дозволе важеће на дан отварања, извод из пописне листе основних 

средстава на дан 31.12.2019. год. (означити маркером)  или копија уговора о лизингу 

или закупу 

2)   Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: 
      За запослене фотокопија уговора о раду или радне књижице  и Образац М 

За ангажоване по неком другом основу фотокопије уговора на основу кога су 

ангажовани.  

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то:  

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру 

који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно 

доступан на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   

www.апр.гов.рс. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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. 

 

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. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

 

1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се за  све партије  извршити применом критеријума: 

 

„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ : максимално  100 пондера 

Формула за израчунавање пондера по овом елементу критеријума: 

                                    најнижа цена x 100  

                        НПЦ= --------------------------------- 

                             цена појединачне понуде 
 

За овај елеменат  критеријума, за евентуално захтевано авансно плаћање додељиваће се 0 

пондера. 

Елементи критеријума, односно начин, 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 који је понудио краћи рок испоруке. 
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V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

 

1.  Техничка спецификација и структура цене (Образац 1) 

        2. Подаци о роби коју ће испоручити добављач (Образац 2) 

3.  Образац понуде (Образац 3) 

        4.  Модел уговора (Образац 4) 

        5.  Образац трошкова припреме понуде   (Образац 5) 

6.  Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

     - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 

7.   Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

      набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 7) 

         8.  Изјава (Образац 8) 

         9.  Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 9) 
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Образац 1. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И  СТРУКТУРА ЦЕНE 
 

Р. бр. 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И 

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 
ЈМ 

Количи

на 

Јединична 

цена без ПДВ 
Вредност набавка 

1. LG FAZONSI KOMADI NP 10 

 

1.1. FF komad 

 

1.1.1. “FF” DN 50/300 kom 5   

1.1.2. “FF” DN 50/500 kom 5   

1.1.3. “FF” DN 50/600 kom 3   

1.1.4. “FF” DN 50/700 kom 1   

1.1.5. “FF” DN 80/200 kom 3   

1.1.6. “FF” DN 80/300 kom 3   

1.1.7. “FF” DN 80/400 kom 3   

1.1.8. “FF” DN 80/500 kom 3   

1.1.9. “FF” DN 80/800 kom 3   

1.1.10. “FF” DN 80/1000 kom 10   

1.1.11. “FF” DN 100/200 kom 5   

1.1.12. “FF” DN100/300 kom 5   

1.1.13. “FF” DN 100/500 kom 5   

1.1.14. “FF” DN 100/600 kom 5   

1.1.15. “FF” DN 100/800 kom 3   

1.1.16. “FF” DN 100/1000 kom 8   

1.1.17. “FF” DN 125/300 kom 2   

1.1.18. “FF” DN 125/400 kom 2   

1.1.19. “FF” DN 125/500 kom 1   

1.1.20. “FF” DN 125/800 kom 2   

1.1.21. “FF” DN 150/200 kom 3   

1.1.22. “FF” DN 150/300 kom 3   

1.1.23. “FF” DN 150/400 kom 3   

1.1.24. “FF” DN 150/500 (UZORAK : 1 KOM) kom 3   

1.1.25. “FF” DN 150/600 kom 3   

1.1.26. “FF” DN 150/800 kom 3   

1.1.27. “FF” DN 150/1000 kom 3   

1.1.28. “FF” DN 200/200 kom 3   

1.1.29. “FF” DN 200/300 kom 3   

1.1.30. “FF” DN 200/500 kom 2   
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1.1.31. “FF” DN 200/800 kom 2   

1.1.32. “FF” DN 250/200 kom 2   

1.1.33. “FF” DN 250/1000 kom 1   

1.1.34. “FF” DN 300/300 kom 1   

1.1.35. “FF” DN 300/500 kom 1   

1.1.36. “FF” DN 300/800 kom 1   

1.1.37. “FF” DN 300/1000 kom 1   

1.1.38. “FF” DN 350/300 kom 1   

1.1.39. “FF” DN 350/500 kom 1   

1.1.40. “FF” DN 350/800 kom 1   

1.1.41. “FF” DN 400/200 kom 1   

1.1.42. “FF” DN 400/500 kom 1   

1.1.43. “FF” DN 400/800 kom 1   

 

1.2 FFR komad 

 

1.2.1. “FFR” DN 80/50 kom 2   

1.2.2. “FFR” DN 80/65 kom 2   

1.2.3. “FFR” DN 100/50 kom 2   

1.2.4. “FFR” DN 100/80 kom 2   

1.2.5. “FFR” DN 125/80 kom 2   

1.2.6. “FFR” DN 125/100 kom 2   

1.2.7. “FFR” DN 150/100 kom 2   

1.2.8. “FFR” DN 150/80 kom 2   

1.2.9. “FFR” DN 200/80 kom 2   

1.2.10. “FFR” DN 200/150 kom 2   

1.2.11. “FFR” DN 250/100 kom 2   

1.2.12. “FFR” DN 300/250 kom 1   

1.2.13. “FFR” DN 400/250 kom 1   

1.2.14. “FFR” DN 400/300 kom 1   

 

1.3 FFK komad 

 

1.3.1. “FFK” DN 80/45° kom 3   

1.3.2. “FFK” DN 100/45° (UZORAK : 1 KOM) kom 3   

1.3.3. “FFK” DN 150/45° kom 3   

1.3.4. “FFK” DN 200/45° kom 1   

1.3.5. “FFK” DN 100/22° kom 3   

1.3.6. “FFK” DN 100/30° kom 3   
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1.3.7. “FFK” DN 300/45° kom 1   

1.3.8. “FFK” DN 400/45° kom 1   

 

1.4 Q komad 

 

1.4.1. “Q” DN 50/90° kom 2   

1.4.2. “Q” DN 80/90° kom 5   

1.4.3. “Q” DN100/90° kom 8   

1.4.4. “Q” DN 125/90° kom 2   

1.4.5. “Q” DN 150/90° kom 2   

1.4.6. “Q” DN 200/90° kom 3   

1.4.7. “Q” DN 250/90° kom 1   

1.4.8. “Q” DN 300/90° kom 1   

1.4.9. “Q” DN 400/90° kom 1   

 

1.5 N komad 

 

1.5.1. “N” DN 80 kom 8   

 

1.6 X komad 

 

1.6.1. “X” DN 50 kom 10   

1.6.2. “X” DN 65 kom 5   

1.6.3. “X” DN 80 kom 8   

1.6.4. “X” DN 50/2" kom 10   

1.6.5. “X” DN 65/2" kom 5   

1.6.6. “X” DN 80/2" kom 8   

1.6.7. “X” DN 100 kom 8   

1.6.8. “X” DN 100/2 kom 8   

1.6.9. “X” DN 125 kom 3   

1.6.10. “X” DN 150 kom 6   

1.6.11. “X” DN 200 kom 3   

.6.12. “X” DN 250 kom 1   

 

1.7. T komad 

 

1.7.1. “T” DN 50/50 kom 8   

1.7.2. “T” DN 80/50 kom 4   

1.7.3. “T” DN 80/80 kom 3   
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1.7.4. “T” DN 100/50 kom 4   

1.7.5. “T” DN 100/80  (UZORAK : 1 KOM) kom 3   

1.7.6. “T” DN 100/100 kom 4   

1.7.7. “T” DN 125/50 kom 1   

1.7.8. “T” DN 125/80 kom 1   

1.7.9. “T” DN 125/125 kom 1   

1.7.10. “T” DN 150/50 kom 3   

1.7.11. “T” DN 150/80 kom 5   

1.7.12. “T” DN 150/100 kom 4   

1.7.13. “T” DN 150/150 kom 3   

1.7.14. “T” DN 200/80 kom 3   

1.7.15. “T” DN 200/100 kom 3   

1.7.16. “T” DN 200/150 kom 3   

1.7.17. “T” DN 200/200 kom 1   

1.7.18. “T” DN 250/80 kom 1   

1.7.19. “T” DN 250/100 kom 1   

1.7.20. “T” DN 300/100 kom 1   

1.7.21. “T” DN 300/200 kom 1   

1.7.22. “T” DN 300/300 kom 1   

1.7.23. “T” DN 350/100 kom 1   

1.7.24. “T” DN 400/100 kom 1   

1.7.25. “T” DN 400/200 kom 1   

 

1.8 TT komad 

 

1.8.1. “TT” DN 100/100 kom 1   

1.8.2. “TT” DN 150/150 kom 1   

1.8.3. “TT” DN 150/100 kom 1   

1.8.4. “TT” DN 100/80   (UZORAK : 1 KOM) kom 1   

1.8.5. “TT” DN 400/400 kom 1   

 

1.9 Ĉeliĉne prirubnice 

 

1.9.1. Čelična prirubnica DN 50 mm kom 4   

1.9.2. Čelična prirubnica DN 65 mm kom 4   

1.9.3. Čelična prirubnica DN 80 mm kom 10   

1.9.4. Čelična prirubnica DN 100 mm kom 15   

1.9.5. Čelična prirubnica DN 150 mm kom 10   

1.9.6. Čelična prirubnica DN 200 mm kom 4   
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1.9.7. Čelična prirubnica DN 250 mm kom 4   

 

1.10. Gumena zaptivka 

 

1.10.1. Gumena zaptivka DN 50 mm kom 150   

1.10.2. Gumena zaptivka DN 65 mm kom 50   

1.10.3. Gumena zaptivka DN 80 mm kom 200   

1.10.4. Gumena zaptivka DN 100 mm kom 300   

1.10.5. Gumena zaptivka DN 125 mm kom 50   

1.10.6. Gumena zaptivka DN 150 mm kom 200   

1.10.7. Gumena zaptivka DN 200 mm kom 50   

1.10.8. Gumena zaptivka DN 250 mm kom 20   

1.10.9. Gumena zaptivka DN 300 mm kom 20   

1.10.10. Gumena zaptivka DN 350 mm kom 20   

1.10.11. Gumena zaptivka DN 400 mm kom 20   

1.10.12. Gumena zaptivka DN 450 mm kom 5   

1.10.13. Gumena zaptivka DN 500 mm kom 5   

 

1.11. XR komad 

 

1.11.1. "XR" DN 80/50 kom 2   

1.11.2. "XR" DN 100/80 kom 2   

1.11.3. "XR" DN 150/80 kom 2   

1.11.4. "XR" DN 150/100 kom 2   

1.11.5. "XR" DN 250/100 kom 2   

 UKUPNO  

 PDV 20%  

 PARTIJA 1. UKUPNO  
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Р. бр. 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И 

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 
ЈМ 

Коли

чина 

Јединична цена 

без ПДВ 
Вредност набавка 

2. REPARATURNE SPOJNICE NP 10 

 

2.1 Спојка куплунг 

 

2.1.1. Спојка куплунг Ø 1/2" ком 25   

2.1.2. Спојка куплунг Ø 3/4" ком 25   

2.1.3. Спојка куплунг Ø 1"   (УЗОРАК : 1 КОМ) ком 30   

2.1.4. Спојка куплунг Ø 5/4" ком 25   

2.1.5. Спојка куплунг Ø 6/4" ком 25   

2.1.6. Спојка куплунг Ø 2" ком 50   

2.1.7. Спојка куплунг ДН 50 ком 25   

2.1.8. Спојка куплунг ДН 60 ком 25   

2.1.9. Спојка куплунг Ø 63   (УЗОРАК : 1 КОМ) ком 50   

2.1.10. Спојка куплунг Ø 75 ком 10   

2.1.11. Спојка куплунг ДН 80   (УЗОРАК : 1 КОМ  ком 30   

2.1.12. Спојка куплунг Ø 90 ком 50   

2.1.13. Спојка куплунг ДН 100 ком 50   

2.1.14. Спојка куплунг Ø 110 ком 25   

2.1.15. Спојка куплунг Ø 125 ком 5   

2.1.16. Спојка куплунг ДН 150 ком 15   

2.1.17. Спојка куплунг Ø 160  ком 20   

2.1.18. Спојка куплунг Ø 200 ком 5   

2.1.19. Спојка куплунг Ø 250 ком 5   

2.1.20. Спојка куплунг ДН 300 ком 5   

2.1.21. Спојка куплунг ДН 300 (Л=400 мм) ком 2   

2.1.22. Спојка куплунг ДН 350 ком 3   

2.1.23. Спојка куплунг ДН 350 (Л=400 мм) ком 2   

2.1.24. Спојка куплунг ДН 400 ком 10   

2.1.25. Спојка куплунг ДН 400 (Л=400 мм) ком 10   

 УКУПНО  

 ПДВ 20%  

 ПАРТИЈА 2. УКУПНО  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                ЈКП  "ВОДОВОД-ВАЉЕВО" Страница 33 
 

ЈН Бр.  13/2020- набавка материјала за  одржавање, реконструкцију и 

изградњу водоводне и канализационе мреже 
2020 
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3. KUĆNI PRIKLJUĈCI SA VENTILOM, UGRADBENE GARNITURE I KAPE 

 

3.1 Kućni prikljuĉak za PE sa navojnim izlazom 

 

3.1.1. Kućni priključak za PE Ø 63 

(UZORAK : 1 KOM) 
kom 55 

      

3.1.2. Kućni priključak za PE Ø 90 kom 80   

 

3.1.3. 

 
Kućni priključak za PE Ø 110  

kom 
30 

      

3.1.4. Kućni priključak za PE Ø 140 kom 5       

3.1.5. Kućni priključak za PE Ø 160 kom 15   

3.1.6. Kućni priključak za PE Ø 225 kom 3      

3.1.7. Kućni priključak za PE Ø 250 kom 3      

3.1.8. Kućni priključak za PE Ø 280 kom 21   

 

3.2 Kućni prikljuĉak za LG i AC sa navojnim izlazom 

 

 

3.2.1. 
Kućni priključak za LG i AC DN 80 

(UZORAK : 1 KOM) 

 

kom 

 

5 

  

3.2.2. Kućni priključak za LG i AC DN 100 kom 5   

3.2.3. Kućni priključak za LG i AC DN 125 kom 5   

3.2.4. Kućni priključak za LG i AC DN 150 kom 5   

3.2.5. Kućni priključak za LG i AC DN 200 kom 5   

3.2.6. Kućni priključak za LG i AC DN 250 kom 2   

3.2.7. Kućni priključak za LG i AC DN 300 kom 2   

3.2.8. Kućni priključak za LG i AC DN 350 kom 2   

3.2.9. Kućni priključak za LG i AC DN 400 kom 2   

 

3.3 Kućni prikljuĉak za PE sa bajonet izlazom (izlaz 46) 

 

3.3.1. Kućni priključak za PE Ø 63 kom 3   

3.3.2. Kućni priključak za PE Ø 90 kom 3   

 

3.3.3. 

 
Kućni priključak za PE Ø 110 

(UZORAK : 1 KOM) 

 

kom 

 

3 

  

3.3.4. Kućni priključak za PE Ø 140 kom 3   

3.3.5. Kućni priključak za PE Ø 160 kom 3   

3.3.6. Kućni priključak za PE Ø 225 kom 1   

3.3.7. Kućni priključak za PE Ø 250 kom 1   

 

3.4 Kućni prikljuĉak za LG i AC sa bajonet izlazom (izlaz 46) 
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3.4.1. 
Kućni priključak za LG i AC DN 80 

(UZORAK : 1 KOM) 

 

kom 

 

3 

  

3.4.2. Kućni priključak za LG i AC DN 100 kom 3   

3.4.3. Kućni priključak za LG i AC DN 125 kom 1   

3.4.4. Kućni priključak za LG i AC DN 150 kom 3   

3.4.5. Kućni priključak za LG i AC DN 200 kom 1   

3.4.6. Kućni priključak za LG i AC DN 250 kom 1   

3.4.7. Kućni priključak za LG i AC DN 300 kom 1   

3.4.8. Kućni priključak za LG i AC DN 350 kom 1   

3.4.9. Kućni priključak za LG i AC DN 400 kom 1   

 

3.5 Ugradbena garnitura (teleskopska šipka) za kućne prikljuĉke 

 

3.5.1. Garnitura ugr. za kućni prikljucak L=0,4-0,7 kom 50   

3.5.2. Garnitura ugr. za kućni prikljucak L=0,7-1,1 kom 125   

3.5.3. Garnitura ugr. za kućni prikljucak L=1,1-2,0 kom 25   

 

3.6 Ugradbena garnitura (teleskopska šipka) za zatvaraĉe 

 

3.6.1. Garnitura ugr. za zatvarač DN 50 L=0,7-1,1 kom 4   

3.6.2. Garnitura ugr. za zatvarač DN 50 L=1,1-2,0 kom 8   

3.6.3. Garnitura ugr. za zatvarač DN 80 L=0,7-1,1 kom 5   

3.6.4. Garnitura ugr. za zatvarač DN 80 L=1,1-2,0 kom 8   

3.6.5. Garnitura ugr. za zatvarač DN 100 L=0,7-1,1 kom 8   

3.6.6. Garnitura ugr. za zatvarač DN 100 L=1,1-2,0 kom 15   

3.6.7. Garnitura ugr. za zatvarač DN 150 L=0,7-1,1 kom 8   

3.6.8. Garnitura ugr. za zatvarač DN 150 L=1,1-2,0 kom 8   

3.6.9. Garnitura ugr. za zatvarač DN 200 L=0,7-1,1 kom 4   

3.6.10. Garnitura ugr. za zatvarač DN 200 L=1,1-2.0 kom 5   

 

3.7 Kape 

 

3.7.1. Kapa za kućni priključak kom 200   

3.7.2. Kapa za hidrant kom 25   

3.7.3. Kapa za zatvarač kom 50   

3.7.4. Podloška kape za hidrant (UZORAK: 

1KOM) 
kom 10 

  

3.7.5. Podloška kape za kućni priključak kom 10   

 UKUPNO  
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 PDV 20%  

 PARTIJA 3. UKUPNO  
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4. VENTILI 

 

4.1 Ventil propusni 

 

4.1.1. Ventil ravno propusni Ø 1"   (UZORAK : 1 

KOM) 
kom 40 

  

4.1.2. Ventil ravno propusni Ø 5/4" kom 40   

4.1.3. Ventil ravno propusni Ø 2" kom 40   

4.1.4. Ventil ravno propusni Ø 1/2" sa ispustom kom 100   

4.1.5. Ventil ravno propusni Ø 3/4" sa ispustom kom 100   

4.1.6. Ventil ravno propusni Ø 5/4" sa ispustom kom 40   

 

4.2 Sigurnosni kuglasti ventil 

 

4.2.1. Sigurnosni kuglasti ventil Ø ½'', Lmin = 55 

mm 
kom 100 

  

 

4.2.2. 
Sigurnosni kuglasti ventil Ø 3/4'', Lmin = 70 

mm 

(UZORAK : 1 KOM) 

 

kom 
445 

  

4.2.3. Sigurnosni kuglasti ventil Ø 1'', Lmin = 80 

mm 
kom 80 

  

4.2.4. Sigurnosni kuglasti ventil Ø 5/4'', Lmin = 90 

mm 
kom 5 

  

4.2.5. Sigurnosni kuglasti ventil Ø 6/4'', Lmin = 100 

mm 
kom 5 

  

4.2.6. Mehanički ključ za sigurnosni kuglasti ventil 

Ø ½” i ¾“ 
kom 2 

  

4.2.7 Mehanički ključ za sigurnosni kuglasti ventil 

Ø 1“, 5/4“ i 6/4“ 
kom 1 

  

 

4.3. Radio frekventni ventili 

 

4.3.1 RF ventil 1/2" kom 5   

4.3.2 RF ventil 3/4" kom 5   

4.3.3 RF ventil 1" kom 5   

4.3.4 RF ventil 5/4" kom 5   

4.3.5 RF ventil 6/4" kom 2   

4.3.6 RF ventil  2" kom 2   

 

4.4 Navojni vazdušni ventili 

 

4.4.1. Vazdušni ventil Ø 1/2" kom 5   

4.4.2. Vazdušni ventil Ø 3/4" kom 10   
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4.4.3. Vazdušni ventil Ø 1"   (UZORAK : 1 

KOM) 
kom 10 

  

 UKUPNO  

 PDV 20%  

 PARTIJA  4. UKUPNO  

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Ред.

бр. 
НАЗИВ ПАРТИЈЕ ВРЕДНОСТ 

  БЕЗ ПДВ-а ПДВ СА ПДВ-ом 

1. ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ 

КОМАДИ 

   

2. РЕПАРАТУРНЕ СПОЈНИЦЕ 
   

3. КУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ СА ВЕНТИЛОМ 

УГ И КАПЕ 

   

4. НАВОЈНИ ВЕНТИЛИ 
   

                                                                 УКУПНО УКУ         УКУПНО:  
   

 

 

И словима : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Датум : ……………… 2020.                                                                  Потпис овлашћеног лица, 

 

У  ……………………………                                                           ………………………………. 

     

                                                                                                                  Презиме и име, функција   

                                                                                                            ……………………………….. 
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Образац 2. 

ПОДАЦИ О РОБИ КОЈУ ЋЕ  ИСПОРУЧИТИ ДОБАВЉАЧ 
 

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких 

спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.  

 

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке 

који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача: 

 

Ред.бр. 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОДНУ И 

КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 

Тип/фабричка 

ознака 

Назив и адреса 

произвођача 

ПАРТИЈА  1 - LG ФАЗОНСКИ КОМАДИ NP 10      

      

1.1. FF комад      

      

1.1.1. “FF” DN 80/400        

1.1.2. “FF” DN 80/500       

1.1.3. “FF” DN 80/800       

1.1.4. “FF” DN 80/1000       

1.1.5. “FF” DN 100/200       

1.1.6. “FF” DN100/300       

1.1.7. “FF” DN 100/500       

1.1.8. “FF” DN 100/600       

1.1.9. “FF” DN 100/800       

1.1.10. “FF” DN 100/1000       

1.1.11. “FF” DN 125/300       

1.1.12. “FF” DN 125/400       

1.1.13. “FF” DN 125/500       

1.1.14. “FF” DN 125/800       

1.1.15. “FF” DN 80/400       

1.1.16. “FF” DN 80/500       

1.1.17. “FF” DN 80/800  

 

1.1.18. “FF” DN 80/1000  

1.1.19. “FF” DN 100/200  

1.1.20. “FF” DN100/300  

1.1.21. “FF” DN 150/200  

1.1.22. “FF” DN 150/300  

1.1.23. “FF” DN 150/400  

1.1.24. “FF” DN 150/500 (UZORAK : 1 KOM)        

1.1.25. “FF” DN 150/600       

1.1.26. “FF” DN 150/800       

1.1.27. “FF” DN 150/1000       

1.1.28. “FF” DN 200/200       

1.1.29. “FF” DN 200/300       

1.1.30. “FF” DN 200/500       

1.1.31. FF” DN 200/800       

1.1.32. “FF” DN 250/200       
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1.1.33. “FF” DN 250/1000       

1.1.34. “FF” DN 300/300       

1.1.35. “FF” DN 300/500       

1.1.36. “FF” DN 300/800       

1.1.37. “FF” DN 300/1000       

1.1.38. “FF” DN 350/300  

 

    

1.1.39. “FF” DN 350/500      

1.1.40. “FF” DN 350/800      

1.1.41. “FF” DN 400/200      

1.1.42. “FF” DN 400/500  
 

    

1.1.43. “FF” DN 400/800       

      

1.2 FFR комад      

       

1.2.1. “FFR” DN 80/50  

 

     

1.2.2. “FFR” DN 80/65       

1.2.3. “FFR” DN 100/50       

1.2.4. “FFR” DN 100/80       

1.2.5. “FFR” DN 125/80       

1.2.6. “FFR” DN 125/100       

1.2.7. “FFR” DN 150/100       

1.2.8. “FFR” DN 150/80       

1.2.9. “FFR” DN 200/80       

1.2.10. “FFR” DN 200/150       

1.2.11. “FFR” DN 250/100       

1.2.12. “FFR” DN 300/250       

1.2.13. “FFR” DN 400/250       

1.2.14. “FFR” DN 400/300       

      

1.3 FFK  комад  

 
   

 

1.3.1. “FFK” DN 80/45°        

1.3.2. “FFK” DN 100/45° (UZORAK : 1 KOM)       

1.3.3. “FFK” DN 150/45°       

1.3.4. “FFK” DN 200/45°       

1.3.5. “FFK” DN 100/22°       

1.3.6. “FFK” DN 100/30°       

1.3.7. “FFK” DN 300/45°       

1.3.8. “FFK” DN 400/45°       

      

1.4 Q  комад      

      

1.4.1. “Q” DN 50/90°        

1.4.2. “Q” DN 80/90°       

1.4.3. “Q” DN100/90°       

1.4.4. “Q” DN 125/90°       

1.4.5. “Q” DN 150/90°       

1.4.6. “Q” DN 200/90°       

1.4.7. “Q” DN 250/90°       
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1.4.8. “Q” DN 300/90°       

1.4.9. “Q” DN 400/90°       

  
 

    

1.5 N комад     

      

1.5.1. “N” DN 80        

      

1.6 X  комад      

      

1.6.1. “X” DN 50        

1.6.2. “X” DN 65       

1.6.3. “X” DN 80       

1.6.4. “X” DN 50/2"       

1.6.5. “X” DN 65/2"       

1.6.6. “X” DN 80/2"       

1.6.7. “X” DN 100       

1.6.8. “X” DN 100/2       

1.6.9. “X” DN 125       

1.6.10. “X” DN 150       

1.6.11. “X” DN 200        

1.6.12. “X” DN 250        

      

1.7. T комад      

      

1.7.1. “T” DN 50/50        

1.7.2. “T” DN 80/50       

1.7.3. “T” DN 80/80       

1.7.4. “T” DN 100/50       

1.7.5. “T” DN 100/80  (UZORAK : 1 KOM)       

1.7.6. “T” DN 100/100       

1.7.7. “T” DN 125/50       

1.7.8. “T” DN 125/80       

1.7.9. “T” DN 125/125       

1.7.10. “T” DN 150/50       

1.7.11. “T” DN 150/80       

1.7.12. “T” DN 150/100       

1.7.13. “T” DN 150/150       

1.7.14. “T” DN 200/80       

1.7.15. “T” DN 200/100       

1.7.16. “T” DN 200/150       

1.7.17. “T” DN 200/200       

1.7.18. “T” DN 250/80       

1.7.19. “T” DN 250/100       

1.7.20. “T” DN 300/100       

1.7.21. “T” DN 300/200       

1.7.22. “T” DN 300/300       

1.7.23. “T” DN 350/100       

1.7.24. “T” DN 400/100       

1.7.25. “T” DN 400/200       

      

1.8 TT  комад      
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1.8.1. “TT” DN 100/100        

1.8.2. “TT” DN 150/150       

1.8.3. “TT” DN 150/100       

1.8.4. “TT” DN 100/80   (УЗОРАК : 1 KOM)       

1.8.5. “TT” DN 400/400       

      

1.9 Челичне прирубнице      

      

1.9.1. Челична прирубница DN 50 mm        

1.9.2. Челична прирубница  DN 65 mm       

1.9.3. Челична прирубница  DN 80 mm       

1.9.4. Челична прирубница  DN 100 mm       

1.9.5. Челична прирубница  DN 150 mm       

1.9.6. Челична прирубница  DN 200 mm       

1.9.7. Челична прирубница  DN 250 mm       

      

1.10. Гумене заптивке      

      

1.10.1. Гумена заптивка DN 50 mm        

1.10.2.  Гумена заптивка DN 65 mm       

1.10.3. Гумена заптивка  DN 80 mm       

1.10.4. Гумена заптивка  DN 100 mm       

1.10.5. Гумена заптивка  DN 125 mm       

1.10.6. Гумена заптивка  DN 150 mm       

1.10.7. Гумена заптивка  DN 200 mm       

1.10.8. Гумена заптивка  DN 250 mm       

1.10.9. Гумена заптивка  DN 300 mm       

1.10.10. Гумена заптивка  DN 350 mm       

1.10.11. Гумена заптивка  DN 400 mm       

1.10.12. Гумена заптивка  DN 450 mm        

1.10.13. Гумена заптивка  DN 500 mm       

 

1.11. XR  комад 

   

1.11.1. "XR" DN 80/50  

1.11.2. "XR" DN 100/80  

1.11.3. "XR" DN 150/80  

1.11.4. "XR" DN 150/100  

1.11.5. "XR" DN 250/100  

   

2. РЕПАРАТУРНЕ СПОЈНИЦЕ NP 10  

 

2.1 Спојка куплунг 

 

2.1.1. Spojka kuplung Ø 1/2"   

2.1.2. Spojka kuplung Ø 3/4"  

2.1.3. Spojka kuplung Ø 1"   (UZORAK : 1 

KOM)  

2.1.4. Spojka kuplung Ø 5/4"  

2.1.5. Spojka kuplung Ø 6/4"  

2.1.6. Spojka kuplung Ø 2"  

2.1.7. Spojka kuplung DN 50  
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2.1.8. Spojka kuplung DN 60  

2.1.9. Spojka kuplung Ø 63   (UZORAK : 1 

KOM) 
 

2.1.10. Spojka kuplung Ø 75  

2.1.11. Spojka kuplung DN 80   (UZORAK : 1 

KOM) 
 

2.1.12. Spojka kuplung Ø 90  

2.1.13. Spojka kuplung DN 100  

2.1.14. Spojka kuplung Ø 110  

2.1.15. Spojka kuplung Ø 125  

2.1.16. Spojka kuplung DN 150  

2.1.17. Spojka kuplung Ø 160   

2.1.18. Spojka kuplung Ø 200  

2.1.19. Spojka kuplung Ø 250  

2.1.20. Spojka kuplung DN 300  

2.1.21. Spojka kuplung DN 300 (L=400 mm)  

2.1.22. Spojka kuplung DN 350  

2.1.23. Spojka kuplung DN 350 (L=400 mm)  

2.1.24. Spojka kuplung DN 400  

2.1.25. Spojka kuplung DN 400 (L=400 mm)  

 

3. КУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ СА ВЕНТИЛОМ, УГРАДБЕНЕ ГАРНИТУРЕ И КАПЕ 

  

3.1 Кућни прикључак за PE са навојним излазом 

  

3.1.1. Kućni priključak za PE Ø 63 

(UZORAK : 1 KOM) 
 

3.1.2. Kućni priključak za PE Ø 90  

3.1.3. 
 
Kućni priključak za PE Ø 110  

3.1.4. Kućni priključak za PE Ø 140  

3.1.5. Kućni priključak za PE Ø 160  

3.1.6. Kućni priključak za PE Ø 225  

3.1.7. Kućni priključak za PE Ø 250  

3.1.8. Kućni priključak za PE Ø 280  

  

3.2 Кућни прикључак за  LG и AC sса навојним излазом  

  

3.2.1. Кућни прикључак за  LG i AC DN 80 

(УЗОРАК : 1 KOM) 
 

 

3.2.2. Кућни прикључак за  LG i AC DN 100  

3.2.3. Кућни прикључак за  LG i AC DN 125  

3.2.4. Кућни прикључак за  LG i AC DN 150  

3.2.5. Кућни прикључак за  LG i AC DN 200  

3.2.6. Кућни прикључак за  LG i AC DN 250   

3.2.7. Кућни прикључак за  LG i AC DN 300  

3.2.8. Кућни прикључак за  LG i AC DN 350  

3.2.9. Кућни прикључак за  LG i AC DN 400  

  

3.3.  Кућни прикључак за PE са бајонет излазом ( излаз 46)  

 

3.3.1. Кућни прикључак за  PE Ø 63   

3.3.2. Кућни прикључак за  PE Ø 90  
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3.3.3. 

 
Кућни прикључак за  PE Ø 110 

(УЗОРАК : 1 KOM)  

3.3.4. Кућни прикључак за  PE Ø 140  

3.3.5. Кућни прикључак за  PE Ø 160  

3.3.6. Кућни прикључак за  PE Ø 225  

3.3.7. Кућни прикључак за  PE Ø 250  

  

3.4 Кућни прикључак за  LG i AC са бајонет излазом (излаз 46)  

  

 

3.4.1. 
Кућни прикључак за  LG i AC DN 80 

(УЗОРАК : 1 KOM)  

 

3.4.2. Кућни прикључак за  LG i AC DN 100  

3.4.3. Кућни прикључак за  LG i AC DN 125  

3.4.4. Кућни прикључак за LG i AC DN 150  

3.4.5. Кућни прикључак за  LG i AC DN 200  

3.4.6. Кућни прикључак за  LG i AC DN 250  

3.4.7. Кућни прикључак за  LG i AC DN 300  

3.4.8. Кућни прикључак за  LG i AC DN 350  

3.4.9. Кућни прикључак за  LG i AC DN 400  

 

3.5 Уградбене гарнитуре  (телескопска шипка)  за кућне прикључке 

 

3.5.1. Гарнитура угр. за кућни прикључак L=0,4-

0,7  
 

3.5.2. Гарнитура угр. за кућни прикључак L=0,7-

1,1  

3.5.3. Гарнитура угр. за кућни прикључак L=1,1-

2,0  

 

3.6 Уградбена гарнитура  (телескопска шипка)  за затвараче 

 

3.6.1. Гарнитура угр. за затварач ДН 50 Л=0,7-

1,1  
 

3.6.2. Гарнитура угр. за затварач ДН 50 Л=1,1-

2,0  

3.6.3. Гарнитура угр. за затварач ДН 80 Л=0,7-

1,1  

3.6.4. Гарнитура угр. за затварач ДН 80 Л=1,1-

2,0  

3.6.5. Гарнитура угр. за затварач ДН 100 Л=0,7-

1,1  

3.6.6. Гарнитура угр. за затварач ДН 100 Л=1,1-

2,0  

3.6.7. Гарнитура угр. за затварач ДН 150 Л=0,7-

1,1  

3.6.8. Гарнитура угр. за затварач ДН 150 Л=1,1-

2,0  

3.6.9. Гарнитура угр. за затварач ДН 200 Л=0,7-

1,1  

3.6.10. Гарнитура угр. за затварач ДН 200 Л=1,1-

2.0  

 

3.7 Капе 

 

3.7.1. Капа за кућни прикључак  
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3.7.2. Капа за хидрант   

3.7.3. Капа за затварач  

3.7.4. Подлошка капе за хидрант (УЗОРАК: 

1KOM)  

3.7.5. Подлошка капе за кућни прикључак  

 

4. ВЕНТИЛИ 

 

4.1 Вентил пропусни 

  

4.1.1. Вентил равно пропусни Ø 1"   (УЗОРАК : 

1 КОМ)  
 

4.1.2. Вентил равно пропусни Ø 5/4"  

4.1.3. Вентил равно пропусни Ø 2"  

4.1.4. Вентил равно пропусни Ø 1/2" са 

испустом  

4.1.5. Вентил равно пропусни Ø 3/4" са 

испустом  

4.1.6. Вентил равно пропусни Ø 5/4" са 

испустом  

 

4.2 Сигурносни кугласти вентил 

 

4.2.1. Сигурносни кугласти вентил Ø ½'', Лмин 

= 55 мм  
 

 

4.2.2. 
Сигурносни кугласти вентил Ø 3/4'', Лмин 

= 70 мм (УЗОРАК : 1 КОМ)  

4.2.3. Сигурносни кугласти вентил Ø 1'', Лмин = 

80 мм  

4.2.4. Сигурносни кугласти вентил Ø 5/4'', Лмин 

= 90 мм  

4.2.5. Сигурносни кугласти вентил Ø 6/4'', Лмин 

= 100 мм  

4.2.6. Механички кључ за сигурносни кугласти 

вентил Ø ½” и ¾“ (УЗОРАК : 1 КОМ)  

4.2.7 Механички кључ за сигурносни кугласти 

вентил Ø 1“, 5/4“ и 6/4“  

 

4.3. Радио фреквентни вентили 

 

4.3.1 RF вентил 1/2"   

4.3.2 RF вентил 3/4"  

4.3.3 RF вентил 1"  

4.3.4 RF вентилl 5/4"  

4.3.5 RF вентил  6/4"  

4.3.6 RF вентил  2"  

 

4.4 Навојни ваздушни вентили 

 

4.4.1. Ваздушни вентил Ø 1/2"   

4.4.2. Ваздушни вентил  Ø 3/4"  

4.4.3. Ваздушни вентил Ø 1"   (УЗОРАК : 1 

KOM)  

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПОНУДУ  
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Понуђач мора обезбедити атесте о роби која се испоручује у складу са конкурсном 

документацијом и захтевима из Техничке спецификације. Недостављање података ће 

резултирати одбацивањем понуде. 
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Образац 3. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА ЗА ЈН БРОЈ 13/2020 - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ  ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, 

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА: 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                ЈКП  "ВОДОВОД-ВАЉЕВО" Страница 49 
 

ЈН Бр.  13/2020- набавка материјала за  одржавање, реконструкцију и 

изградњу водоводне и канализационе мреже 
2020 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                ЈКП  "ВОДОВОД-ВАЉЕВО" Страница 50 
 

ЈН Бр.  13/2020- набавка материјала за  одржавање, реконструкцију и 

изградњу водоводне и канализационе мреже 
2020 

 

 

 

4) ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА БР. 13/2020 - НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И  ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ  И 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 
Број 

партиј

е 

Назив партије  
Укупан износ ( .......... )

* 

Без ПДВ ПДВ 20% Са ПДВ 

 

1 ЛИВЕНО ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ 

КОМАДИ 

   

2 РЕПАРАТУРНЕ  СПОЈНИЦЕ 
   

3 КУЋНИ ПРИКЉУЧЦИ СА 

ВЕНТИЛОМ УГ И КАПЕ 

   

4 НАВОЈНИ ВЕНТИЛИ 
   

УКУПНО : 
 

 
  

 

 

Рок и начин плаћања:  у року од 45 дана од пријема исправне фактуре 

 

Рок важења понуде: најмање 60 дана 

 

Рок испоруке: у року од   ____________  часа (највише 24 часа)  по позиву наручиоца 

 

Гарантни период: _________________________________ 

 

Место и начин испоруке: ф-ко магацин наручиоца 

 

 

 

Датум                                 Понуђач 

     

_____________________________                 _________________________________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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Образац 4. 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И 

ИЗГРАДЊУ  ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 

Закључен између: 
Наручиоца ЈКП "Водовод-Ваљево"  

са седиштем у Ваљеву., улица Вука Караџића бр. 26, ПИБ: 100070077 Матични број: 07136277. 

Број рачуна: 160-6999-31  Назив банке: ИНТЕСА 

Телефон: 014/ 222- 512 Телефакс:   014/244-508 

кога заступа: директор  Ђорђе Милановић  (у даљем тексту: Наручилац) 
 

и добављача:  

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

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:...............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач)  
 

Основ уговора: 

ЈН Број: 13/2020 - набавка материјала за одржавање, реконструкцију  и изградњу  водоводне  и 

канализационе мреже 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног  добављача  бр. .............................. од............................... 
 

 

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
 

Набавка и испорука добара:  набавка материјала за одржавање,  реконструкцију  и изградњу  

водоводне  и канализационе мреже (према структури цене). 

Јавна набавка бр. 13/2020, партија/е  бр: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(навести број и назив партије за коју се конкурише) 

1.1.      Уговорне стране констатују да је наручилац: 

а) спровео отворени поступак јавне набавке добара- - набавка материјала за одржавање, реконструкцију  

и изградњу  водоводне  и канализационе мреже, бр. јавне набавке 13/2020, обликоване по партијама. 

б) донео Одлуку о додели уговора за добављача  ____________________________________________, 

понуда број _____________од_____________. 

 

1.2.      Количина добара утврђена је орјентационо на годишњем нивоу. 
 

1.3.      Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања уговора буде одређена 

у складу са стварним потребама наручиоца, односно да се може разликовати од уговорене. 

 

Члан 2. 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА И ЦЕНА 
 

              2.1.        Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора  без ПДВ  износи: _______________динара а са  

ПДВ   __________________    динара.  
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Партија 

Бр. 

ИЗНОС БЕЗ ПДВ ИЗНОС  ПДВ ИЗНОС СА ПДВ 

    

    

    

    

УКУПНО    
 

2.2.      Јединичне цене дате су у структури цене. 
 

2.3.       Цене су дате на паритету  FCO  Наручилац. 
 

             2.4.       Утврђене јединичне цене не могу се једнострано мењати. 
   

2.5.       Добављач  се одриче права на промену цене осим ако наручилац не да сагласност на његов 

             писано образложени захтев за повећањем цена. 
 

2.6.      На писмени захтев испоручиоца цена се може повећати уколико се цене елемената на основу  

            којих је формирана уговорена  цена повећају за више од 10% према индеxу потрошачких цена 

            за територију Републике Србије али само за износ који  прелази 10% 

 

2.7.      О евентуалним изменама цена  директор ће донети одлуку о измени уговора  у складу са 

            чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

2.8.      У складу са чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 

            спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност 

            уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 

            при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. 

            став 1.  ЗЈН. 

 

Члан 3. 

ПЛАЋАЊЕ 
 

              3.1.       Добављач  се обавезује да ће по извршеној испоруци добара доставити фактуру наручиоцу на 

                           основу стварно испоручених количина и јединичне цене одређене врсте уговорених добара из 

                           обрасца Структура  цене,  усвојене понуде, оверене од стране Наручиоца. 
 

               3.2.      Наручилац се обавезује да доспеле обавезе по основу извршених испорука добара  измири 

                           уплатом на  рачун  добављача  бр.   ............................................ у року од   45  дана  од   дана 

                           фактурисања . 

 

Члан 4. 

НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

              4.1         Испорука ће се вршити Фцо магацин наручиоца, сукцесивно према динамици коју ће 

                            одређивати наручилац  достављањем наруџбенице-изјаве. Рок испоруке је ___________часа  од 

                            достављања наруџбине. 
 

              4.2.        У свим случајевима када  добављач није у могућности да изврши испоруку у уговореном року,  

                             дужан   је да о томе обавести  наручиоца без одлагања, и том приликом ће се утврдити 

                             евентуално продужење  рока испоруке. 

 

Члан 5. 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

              5.1.      У случају да добављач   не изврши испоруку робе у уговореном року, односно ни у накнадно 

                           утврђеном  року, биће дужан да плати уговорну казну у висини од 5 промила за сваки дан 

                           закашњења, али тако да  укупан износ не прелази 5 % од фактурисане вредности сваке 

                           појединачне испоруке. 
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5.2.       Добављач  се ослобађа плаћања уговорне казне уколико докаже да је задоцњење дошло из узрока 

за које не одговара, тј. из разлога више силе. 

 

Члан 6. 

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА, ГАРАНЦИЈЕ И РЕКЛАМАЦИЈЕ 
 

            6.1.       Испоручилац је у обавези да испоручи предметна добра у складу са захтеваним стандардима и у 

                      складу са техничком спецификацијом наручиоца која је дата у конкурсној документацији. 
 

            6.2.       Контролу квалитета врше представници наручиоца у моменту преузимања добара. Накнадно 

                         уочене недостатке и скривене мане на преузетој роби, наручилац може да пријави у моменту 

                         откривања истих, а  добављач  је дужан да недостатке отклони о свом трошку најдуже у року од 8 

                         дана, или ће рекламирана   добра заменити новим добрима одговарајућег квалитета. 
 

             6.3.      У случају да роба стигне у неодговарајућем квалитету представници наручиоца неће извршити 

                         пријем  приступиће поступку рекламације. Уколико се код истих добара понове недостаци три  

                         пута узастопно  наручилац задржава право примене раскида уговора без било какве обавезе 

                         накнаде према Испоручиоцу. 

6.4.      Приликом сваке испоруке робе Испоручилац је дужан да преда отпремни документ и уверење о 

          квалитету  робе.  

6.5.      Гаранција за испоручена добра ________________________ 

 

Члан 7. 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

7.1       Добављач  се обавезује да ће на име гаранције за добро извршење посла наручиоцу предати соло 

            меницу са меничним овлашћењем на износ од 10,00 % од вредности Уговора. Уз меницу мора 

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

           банке коју  понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. 
  

7.2       Ову гаранцију добављач  ће предати наручиоцу у тренутку закључења Уговора. 
 

7.3       По истеку или извршењу уговора наручилац ће добављачу на писмени захтев вратити меницу. 

                 

 Члан 8. 

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ И РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА 

 8.1.     Уговор ће  ступити на снагу  када су испуњени следећи услови: 
 

               а)    И наручилац и добављач  су потписали, оверили својим печатом и прописано у својим писарницама 

завели  овај уговор, па се за потребе овог уговора као дан обостраног потписивања не узима датум 

потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници код уговорне стране која га је прва 

потписала и завела, већ датум потписивања и прописаног завођења овог уговора у писарници уговорне 

стране која га је као последња потписала и завела. 

б)          Добављач  је предао наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем  за добро извршење посла 

у висини од  10 % од вредности овог уговор 

8.2.       Уговор има важност до извршења уговорене вредности а најдуже 12 месеци од дана закључења. 

 

Члан 9. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

              9.1.        За све што није регулисано одредбама овог уговора има се примењивати Закон о облигационим 

                            односима. 
 

              9.2.         У случају престанка правног субјективитета једне од уговорних страна, уговорне обавезе се 

                             имају  извршити са правним сукцесором односне стране. 
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              9.3.         У случају спора који уговорне стране не могу решити међусобним споразумом биће надлежан 

                             Привредни  суд у Ваљеву. 
 

              9.4.      Саставни део уговора чине: 

             - Образац понуде  

             - Техничке спецификације и опис производа 

             - Образац Структура цене  

 

               9.5.     Уговор је сачињен у четири идентична примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два 

                           примерк 

 

 

 

 

                   Добављач                                                                                             Наручилац  

                                                                    ЈКП   "Водовод- Ваљево 

                                                                                                                                 директор 

_______________________________   М.П.       _______________________________       

                                                                                                                            Ђорђе Милановић 
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 Образац 5. 

 

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:  Потпис понуђача 
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Образац 6. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _______________________________________________________________ у поступку 

јавне набавке бр. 13/2020 – набавка материјала за одржавање, реконструкцију и изградњу   

водоводне и канализационе мреже, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН); 

Понуђач испуњава додатне услове  (за све партије): 

 1)   Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно  

        а) да  је за претходне три  обрачунске  године    (2017,  2018  и  2019)  остварио позитиван 

биланс, односно да у траженом обрачунском  периоду није пословао са губитком .      

 2) Да располаже довољним техничким капацитетом односно да поседује у власништву, узето 

у закуп или лизинг најмање једно доставно возило за превоз  материјала.  

 3)   Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да на дан отварања понуда 

има   најмање 3 запослена радника или ангажованих по било ком основу у складу са Законом о 

раду.  

 

 

Место:_____________                                                                                             Понуђач: 

Датум:_____________                                                                                 _____________________                                                         

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе 

понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да 

додатне услове испуњавају заједно.  
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Образац 7. 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

Подизвођач  ____________________________________________________________ у поступку 

јавне набавке бр. 13/2020 – набавка материјала за одржавање, реконструкцију и изградњу   

водоводне и канализационе мреже, 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 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао 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 за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 

2. ЗЈН). 

 

 

Место:_____________                                                                               Подизвођач: 

Датум:_____________                                                                ___________________________                                                         

 

 

 

 

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

од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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Образац 8. 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке бр. 13/2020 - набавка материјала за одржавање, реконструкцију и изградњу   водоводне и 

канализационе мреже, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  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. 
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Образац 9. 

 
 

 
 

 

 

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 бр. 13/2020 - набавка материјала за одржавање, 

реконструкцију и изградњу   водоводне и канализационе мреже, поштовао је обавезе које 

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

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум                           Понуђач 

 

________________                                                                       _________________________ 

 
 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

                                                ЈКП  "ВОДОВОД-ВАЉЕВО" Страница 60 
 

ЈН Бр.  13/2020- набавка материјала за  одржавање, реконструкцију и 

изградњу водоводне и канализационе мреже 
2020 

 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

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 "Водовод-Ваљево" Ваљево , Вука Караџића бр.  26, 14000 

Ваљево са назнаком: ,,ПОНУДА - НАБАВКА бр. 13/2020- набавка  материјала за одржавање, 

реконструкцију и изградњу  водоводне и канализационе мреже, партија/е бр. 

_____________ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 15.7.2020. год  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 наручулац 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 читко попуњене, оверене и потписане све обрасце из конкурсне 

документације 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Набавка је обликована у 4 партије. Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све 

партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
 

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 наручиоца,  са назнаком: 

„Измена, допуна односно опозив понуде за јавну набавку добара  ЈН бр 13/2020 - набавка 

материјала за одржавање, реконструкцију  и изградњу водоводне и канализационе мреже -  

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.  
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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. 
 

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.  

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 чл.  75 тачке 1-4.  , у 

складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

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) и 2) ЗЈН и то податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем,  

2. опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

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

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

услова (Образац 5. у поглављу ВИ). 

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. Начин,  рок и услови плаћања 
Рок плаћања је 45 дана, од дана испоруке добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи  од 60 дана од дана отварања понуда. 
 

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

ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

На писмени захтев испоручиоца цена се може повећати уколико се цене елемената на основу 

којих је формирана уговорена  цена повећају за више од 10% према индеxу потрошачких цена за 

територију Републике Србије али само за износ који прелази 10%. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Добављач  се обавезује да ће на име гаранције за добро извршење посла наручиоцу предати соло меницу 

са меничним овлашћењем на износ од 10,00 % од вредности Уговора. Уз меницу мора бити 

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

понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. 

Ову гаранцију добављач  ће предати наручиоцу у тренутку закључења Уговора. 

По истеку или извршењу уговора наручилац ће добављачу на писмени захтев вратити меницу 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику  тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде у току радне недеље од понедељка до петка у току 

радног времена наручиоца од 7:00 до 15:00 часова, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 13/2020. на мејлове, за 

економско –правна питања – vesnamilutin8690@gmail.com и gordana.vodovodva@gmail.com 

питања у вези техничких спецификација и захтева  -  markosimic989@gmail.com 

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. 
 

13. 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.  
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14. 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 за обе партије ће се извршити применом критеријума "најнижа 

понуђена цена" 
 

15. 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 који је понудио краћи рок испоруке.  
 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).   
 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

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).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на имејл 

vesnamilutin8690@gmail.com  препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права 

се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 

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

од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  

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

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење понуда, 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.  

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

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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: 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 

вредност није већа од 120.000.000 динара; 

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: ЈН 12/2016;  

   (7) сврха: ЗЗП; 

   (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 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци  ће бити достављен добављачу  коме је додељен у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

Понуђач, којем је уговор додељен, у обавези је да достави наручиоцу потписан уговор о јавној 

набавци у року од три дана од дана пријема уговора од стране наручиоца. 
 

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

У складу са чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без 

спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1. 

Закона.  

 
 


