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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гл. РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 

набавке број 1071 од 13.05.2020. године и Решења о образовању комисије за 

спровођење отвореног поступка јавне набавке, број 1071/1 од 13.05.2020. године, 

припремљена је:  

 

 

Конкурсна документација садржи 90 страна. 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 
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I.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, мат. бр. 07239408, ПИБ: 101004247, 

Ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, 

Шифра делатности: 3600 (скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде), 

Одговорно лице: Трифуновић Душан, економиста (в.д. директора), 

e-mail: office@jkpnasdompozega.co.rs, 

инернет страница наручиоца: www.jkpnasdompozega.co.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, обликована по партијама, 
партија број 1. водомери, партија број 2. унутрашња инсталација, партија број 3. 
спољашња инсталација, а све у складу са ЗЈН-ом и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке:Предмет јавне набавке, број 04/2020 су добра, материјал за 

одржавање водовода и канализације обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ 

Пожега, ОРН 39370000-водоводна инсталација. 

 
4. Оправданост спровођења поступка јавне набавке: 
С обзиром да је једна од делатности предузећа одржавање водоводне и канализационе 
мреже на градском и сеоском подручију, с тога је неопходна набавка  водоводног 
материјала који се користи за ту намену. 
 
5. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.    
 

6. Контакт (лице или служба): 
Гавриловић Марко, правник, в.д. шеф Службе за опште послове и службеник за јавне 
набавке (за питања и појашњења у вези спровођења поступка јавне набавке), 
Спаић Мирослав, дипл.грађ.инж. руководилац Сектора водовода и канализације (за 
питања и појашњења у вези техничке спецификације), 
Филиповић Миљанка, дипл.грађ.инж. шеф Службе за даљински надзор и управљање 
(за питања и појашњења у вези технике спецификације добара). 
Телефон за контакт: 031/3-816-361, 031/825-027, 
Факс: 031/811-185, 

e-mail: marko2904@gmail.com. 
 
7. Процењена вредност јавне набавке у Плану јавних набавки за 2020. годину: 

Процењена вредност јавне набавке, материјал за одржавање водовода и канализације 

обликован по партијама износи 7.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Партиај број 1. водомери-600.000,00 динара без ПДВ-а, 

Партија број 2. унутрашња инсталација-400.000,00 динара без ПДВ-а, 

Партија број 3. спољашња инсталација-6.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА И СЛ. 

 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Партија 1-водомери 

 

  ВРСТА МАТЕРИЈАЛА 

 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ КОЛИЧИНА ПРОИЗВОЂАЧ 

1. 

VVM3, ВОДОМЕР СА 

МОКРИМ 

МЕХАНИЗМОМ, ISO 

4064, КЛАСА Б, 

ПРЕЧНИКА 3/4" ком. 50   

2. 

VVM3, ВОДОМЕР СА 

МОКРИМ 

МЕХАНИЗМОМ, ISO 

4064, КЛАСА Б, 

ПРЕЧНИКА 5/4" ком. 2   

3. 

VVM3, ВОДОМЕР СА 

МОКРИМ 

МЕХАНИЗМОМ, ISO 

4064, КЛАСА Б, 

ПРЕЧНИКА 6/4" ком. 2   

4. 

КОМБИНОВАНИ 

ВОДОМЕР DN 80/20 mm, 

СА СУВИМ 

МЕХАНИЗМОМ ЗА 

ХОРИЗОНТАЛНУ 

УГРАДЊУ ком. 1   

5. 

КОМБИНОВАНИ 

ВОДОМЕР DN 100/20 

mm, СА СУВИМ 

МЕХАНИЗМОМ ЗА 

ХОРИЗОНТАЛНУ 

УГРАДЊУ ком. 1   

 

Водомери од ¾“ до 6/4“ треба да су са холендерима, сигурносним прстеном од ПВЦ-а, 

класе Б тачности или прецизнији, за мерење запремине протекле чисте воде, температуре 

до 40 ºC или веће за максимални радни притисак од 10 бара или већи.   

Водомери већи од 6/4“ треба да су са сувим механизмом, класе Б тачности или 

прецизнији за мерење запремине протекле чисте воде, температуре до 40 ºC или веће и за 

максимални радни притисак од 10 бара или већи. 

Наведене количине добара представљају оквирне потребе наручиоца. Наручилац се не 

обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ ће 

количине наручивати сукцесивно у зависности од својих конкретних потреба односно да 
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ће преузети веће или мање количине од количина предвиђених у спецификацији, а која је 

саставни део овог уговора као и одустати од дела набавке уз писано обавештење 

понуђачу. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за квалитетно формирање 

понуђене цене и лаког упоређивања понуда. Понуђач је у обавези да да понуду за све 

ставке наведене у техничкој спецификацији. Наручилац задржава право да у случају 

потребе од понуђача наручи и друга добра која су истоврсна са предметом ове 

набавке, а која нису обухваћена овом наруџбеницом и то по тржишним ценама, с 

тим да укупна вредност свих добра (добра која су предмет набавке и друга 

истоврсна добра) не може прећи износ уговорене вредности.    

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да за 

материјал за одржавање водовода и канализације који испоручује поседује сертификате и 

атесте, а све у складу са СРПС, ДИН или ИСО стандардом и европским нормама. 

 

Упутство како да се попуни образац техничке спецификације: 

Понуђач у колони НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА уписује ко је произвођач добра-земља 

порекла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

              Датум:                                                                   потпис понуђача 

 

        _____________                                                      ______________________ 

___________________                                        (потпис овлашћеног лица)_______ 

__________________ 
Напомена: Образац техничке спецификације, материјал за одржавање водовода и 

канализације-партија број 1. водомери, понуђач попуњава тако што уписује 

произвођача. Понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да су тачни подаци 

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

може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

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

потписати образац техничке спецификације. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће 

попуњавати образац техничке спецификације за сваку партију посебно, уколико 

подносе понуду за све партије односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико 

подносе понуду само за 1 партију. 
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Партија 2-унутрашња инсталација 

 

  ВРСТА МАТЕРИЈАЛА 

 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ КОЛИЧИНА ПРОИЗВОЂАЧ 

1. 

 

ЦЕВ PN-10 Ø 16 м. 20   

2. 

 

ЦЕВ PN-10 Ø 20 

 

м. 20   

3. 

 

ЦЕВ PN-10 Ø 25 

 

м. 20   

4. 

 

ЦЕВ PN-10 Ø 32 

 

м. 20   

5. 

 

РЕДУКЦИЈА 25-20 ком. 10   

6. 

 

РЕДУКЦИЈА 32-20 ком. 10   

7. 

 

РЕДУКЦИЈА 32-25 ком. 10   

8. 

 

РЕДУКЦИЈА 1/2-1/4 ком. 5 

 

9. 

 

РЕДУКЦИЈА 1/2-3/8 ком. 5 

 

10. 

 

КОЛЕНО 90 Ø 20 ком. 10   

11. 

 

КОЛЕНО 90 Ø 25 ком. 10   

12. 

 

КОЛЕНО 90 Ø 32 ком. 10   

13. 

 

Т-КОМАД Ø 20 ком. 10   

14. 

 

5Т-КОМАД Ø 25 ком. 10   

15. 

 

Т-КОМАД Ø 32 ком. 10   

16. 

 

МУФ Ø 20 ком. 10   

17. 

 

МУФ Ø 25 ком. 10   

18. 

 

МУФ Ø 32 ком. 10   

19. 

 

КОЛЕНО 90 СА 

МЕТАЛНИМ УЛОШКОМ 

УН Ø 20 ком. 5   

20. 

 

КОЛЕНО 90 СА 

МЕТАЛНИМ УЛОШКОМ 

УН Ø 25 ком. 5   
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21. 

 

КОЛЕНО 90 СА 

МЕТАЛНИМ УЛОШКОМ 

УН Ø 32 ком. 5   

22. 

 

КОЛЕНО 90 СА 

МЕТАЛНИМ УЛОШКОМ 

СН Ø 20 ком. 5   

23. 

 

КОЛЕНО 90 СА 

МЕТАЛНИМ УЛОШКОМ 

СН Ø 25 ком. 5   

24. 

 

КОЛЕНО 90 СА 

МЕТАЛНИМ УЛОШКОМ 

СН Ø 32 ком. 3   

25. 

 

Т-КОМАД СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ УН Ø 20 ком. 3   

26. 

 

Т-КОМАД СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ УН Ø 25 ком. 3   

27. 

 

Т-КОМАД СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ УН Ø 32 ком. 3   

28. 

 

Т-КОМАД СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ СН Ø 20 ком. 3   

29. 

 

Т-КОМАД СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ СН Ø25 ком. 3   

30. 

 

Т-КОМАД СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ СН Ø 32 ком. 3   

31. 

 

МУФ СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ УН Ø 20 ком. 4   

32. 

 

МУФ СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ УН Ø 25 ком. 4   

33. 

 

МУФ СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ УН Ø 32 ком. 4   

34. 

 

МУФ СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ СН Ø 20 ком. 4   

35. 

 

МУФ СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ СН Ø 25 ком. 4   
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36. 

 

МУФ СА МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ СН Ø 32 ком. 4   

37. 

 

ЗАОБИЛАЗНИ ЛУК PN-20, 

Ø 20 БРИЗГАН ком. 10   

38. 

ЗАОБИЛАЗНИ ЛУК PN-20, 

Ø 25 БРИЗГАН ком. 10   

39. 

 

ТЕЛО ВЕНТИЛА Ø 20 ком. 4   

40. 

 

ТЕЛО ВЕНТИЛА Ø 25 ком. 4   

41. 

 

ТЕЛО ВЕНТИЛА Ø 32 ком. 4   

42. 

 

ЗАВРШНА КАПА Ø 20 ком. 4   

43. 

 

ЗАВРШНА КАПА Ø 25 ком. 4   

44. 

 

ЗАВРШНА КАПА Ø 32 ком. 4   

45. 

 

КОЛЕНО 45 Ø 20 ком. 5   

46. 

 

КОЛЕНО 45 Ø 25 ком. 5   

47. 

 

КОЛЕНО 45 Ø 32 ком. 5   

48. 

 

ПОДЛОШКА ЗА КОЛЕНО 

СА УШИЦАМА ком. 10   

49. 

 

ХОЛЕНДЕР ТИП „А“ 

ПЛАСТИКА-ПЛАСТИКА 

Ø20ХØ20 ком. 5   

50. 

 

ХОЛЕНДЕР ТИП „А“ 

ПЛАСТИКА-ПЛАСТИКА  

Ø 25 Х Ø 25 ком. 5   

51. 

 

ЧЕП СА НАВОЈЕМ Ø 20 

КРАЋИ ком. 3   

52. 

 

ЧЕП СА НАВОЈЕМ Ø 25 

КРАЋИ ком. 3   

53. 

 

ЧЕП СА НАВОЈЕМ Ø 20 

ДУЖИ ком. 3   

54. 

 

ЧЕП СА НАВОЈЕМ Ø 25 

ДУЖИ ком. 3   
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55. 

 

ТЕФЛОНСКИ УМЕТАК  

Ø 20 ком. 2   

56. 

 

ТЕФЛОНСКИ УМЕТАК  

Ø 25 ком. 2   

57. 

 

ТЕФЛОНСКИ УМЕТАК  

Ø 32 ком. 2   

58. 

 

ИСПУСНИ ВЕНТИЛ Ø 20 ком. 5   

59. 

 

ИСПУСНИ ВЕНТИЛ Ø 25 ком. 5   

60. 

 

ПЛОВАК ЗА КАЗАНЧЕ ком. 4   

61. 

 

ЕК ВЕНТИЛ Ø 1/2"/1/2" ком. 5   

62. 

 

ЕК ВЕНТИЛ Ø 1/2"/3/8" ком. 5   

63. 

 

БОЈЛЕР 80 Л. ком. 1   

64. 

 

БРИНОКС ВЕЗА ком. 4   

 

Наведене количине добара представљају оквирне потребе наручиоца. Наручилац се не 

обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ ће 

количине наручивати сукцесивно у зависности од својих конкретних потреба односно да 

ће преузети веће или мање количине од количина предвиђених у спецификацији, а која је 

саставни део овог уговора као и одустати од дела набавке уз писано обавештење понуђачу. 

Количине добара дате су као помоћ понуђачима за квалитетно формирање понуђене цене и 

лаког упоређивања понуда. Понуђач је у обавези да да понуду за све ставке наведене у 

техничкој спецификацији. Наручилац задржава право да у случају потребе од понуђача 

наручи и друга добра која су истоврсна са предметом ове набавке, а која нису 

обухваћена овом наруџбеницом и то по тржишним ценама, с тим да укупна вредност 

свих добра (добра која су предмет набавке и друга истоврсна добра) не може прећи 

износ уговорене вредности.    

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да за материјал 

за одржавање водовода и канализације који испоручује поседује сертификате и атесте, а 

све у складу са СРПС, ДИН или ИСО стандардом и европским нормама. 

 

Упутство како да се попуни образац техничке спецификације: 

Понуђач у колони НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА уписује ко је произвођач добра-земља 

порекла.                                    

 

              Датум:                                                                  потпис понуђача 

 

        _____________                                                      ______________________ 

___________________                                        (потпис овлашћеног лица)_______ 

__________________ 
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Напомена: Образац техничке спецификације, материјал за одржавање водовода и 

канализације-партија број 2. унутрашња инсталација, понуђач попуњава тако што 

уписује произвођача. Понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да су тачни 

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

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

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

потписати образац техничке спецификације 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће попуњавати 

образац техничке спецификације за сваку партију посебно, уколико подносе понуду за 

све партије односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико подносе понуду само 

за 1 партију. 

 

Партија 3-спољашња инсталација 

 

Техничка спецификација за универзалне спојке широког опсега са обезбеђењем против 

аксијалног извлачења цеви (pull-out resistant/restrai).  

Основне норме: Спојке морају бити израђене у складу са ISO 2531. 

Опсег: спојке моирају бити потпуно универзалне и примењиве за све врсте цеви израђене 

од било које врсте материјала, металне и неметалне, попут PE, PVC, GRP-полиестер, 

азбестно-цементне, бакарне, челичне, поцинковане, ливене (сиви лив), дуктилне и 

бетенске. 

 

Спојке морају покривати следеће спољне пречнике цеви за називне пречнике и то: 

 

DN називни пречник             Минимални пречник (mm)        Mаксимални пречник 

(mm) 

DN 50                                                          46                                                            71 

DN 65  63                                                            90 

DN 80  84 105 

DN 100 104 132 

DN 125 132 155 

DN 150                                                        154 192 

DN 200                                                        192 232 

DN 225                      232                        268 

DN 250                      267                        310 

DN 300                      352             393 

DN 400                      392             433 

 

Угаона толеранција: 

Без аксијално обезбеђења цеви (non-restrain): Максимална угаона толеранција: 8ᵒ, 

Са аксијалним обезбеђењем цеви (restrain): Максимална угаона толеранција: 4ᵒ. 

Радни притисак: 

На аксијално обезбеђеном (анкерисаном) цевоводу: Максимални радни притисак: 25 bar.              

На аксијално необезбеђеном цевоводу: Максимални радни притисак: 16 bar.         

Материјал: 
Тело и притезни прстен: Дуктилни лив према EN-GJS-450-10-HB200. 

Површинска  заштита: 

Resicoat RT 9000R4 apoxy нанос, минимална дебљина наноса 250µm. Квалитет 

површинске заштите мора бити одобрен од међународно прихваћене институције (WRc, 
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KIWA, DVGW)  и мора испуњавати захтеве и прописе GSK ( Gütegemeinschaft Schwerer 

Korrosionsschutz) тј. поседовати RAL QUALITY MARK 662. 

Виљци матице и подлошке: 

Виљци, матице и подлошке морају бити израђени од нерђајућег челика квалитета А2-70 

или А4-80. 

Фиксери за обезбеђење против извлачења: Фиксери морају бити израђени од нерђајућег 

челика А4. 

Заптивке: EPDM према EN 681-1, за употребу за пијаћу воду, радне температуре до 50 ᵒC. 

Прирубнице: Прирубнице морају бити израђене у скалду са EN 1092-2. 

Амбијателна температура при уградњи: Спојке са EPDM заптивкама морају бити 

адекватне за уградњу на амбијенталним температурама између -20 ᵒС и +50 ᵒС. 

Означавање: Спојке морају бити јасно и дуготрајно обележене. Ознаке морају бити 

изливене на телу и морају садржати следеће информације: 

Име и ознаку произвоџача, 

Ознаку године производње, 

Ознаку да је спојка израђена од дуктилног лива, 

Ознаку називног пречника DN, 

Ознаку опсега спољни пречник ццеви за које је спосјка намењена. 

Обезбеђење квалитета:  

Произвођач мора поседовати ISO 9001 сертификат квалитета, 

Произвођач мора поседовати ISO 14001 сертификат квалитета, 

Произвођач мора поседовати GSK RAL QUALITY MARK 662 сертификат квалитета. 

 

Техничка подршка: Произвођач мора бити у могућности да обезбеди техничку обуку и 

тренинг квалификованим особљем. 

 

  ВРСТА МАТЕРИЈАЛА ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА ПРОИЗВОЂАЧ 
1. REPARATURNA OBUJMICA 1/2" kom. 10   
2. REPARATURNA OBUJMICA 3/4" kom. 10   
3. REPARATURNA OBUJMICA 1" kom. 12   
4. REPARATURNA OBUJMICA 5/4" kom. 10   
5. REPARATURNA OBUJMICA 6/4" kom. 10   

6. REPARATURNA OBUJMICA TIP 63 kom. 18   

7. REPARATURNA OBUJMICA TIP 68 kom. 1   

8. REPARATURNA OBUJMICA TIP 75 kom. 6   

9. REPARATURNA OBUJMICA TIP 82 kom. 3   

10. REPARATURNA OBUJMICA TIP 95 kom. 6   

11. 
REPARATURNA OBUJMICA TIP 

104 kom. 5   

12. 
REPARATURNA OBUJMICA TIP 

115 kom. 5   

13. 
REPARATURNA OBUJMICA TIP 

151 kom. 4   

14. 
REPARATURNA OBUJMICA TIP 

166 kom. 2   

15. 
REPARATURNA OBUJMICA TIP 

215 kom. 2   
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16. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3057 DN 65 

(69-90) E  kom. 8   

17. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3057 DN 80 

(84-105) E  kom. 10   

18. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3057 DN 100 

(104-132) E kom. 15   

19. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3057 DN  125 

(132-155) E kom. 4   

20. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3057 DN 150 

(154-192) E kom. 4   

21. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3007 DN 65 

(69-90) DV  kom. 6   

22. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3007 DN 80 

(84-105) DV kom. 10   

23. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3007 DN 100 

(104-132) DV kom. 10   

24. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3007 DN 150 

(154-192) DV kom. 5   

25. 

UNIVERZALNA SPOJKA 

ŠIROKOG OPSEGA 3007 DN 225 

(154-192) DV kom. 2   

26. NAVRTNI ZASUN DN 90 PVC, PE kom. 2   

27. NAVRTNI ZASUN DN 110 PVC, PE kom. 2   

28. NAVRTNI ZASUN DN 160, PVC, PE kom. 2   

29. 
OBLOGA ZA UNIVE. NAV. ZASUN 

DN 80  kom. 2   

30. 
OBLOGA ZA UNIVE. NAV. ZASUN 

DN 100  kom. 2   

31. ULIČNA KAPA D 90 kom. 2   

32. EKO ZATVARAČ KRATKI DN 50  kom. 4   

33. 

EKO ZATVARAČ F4 KRATKI DN 

65 sa točkom kom. 2   

34. 
EKO ZATVARAČ F4 KRATKI DN 

80 sa točkom kom. 6   

35. 

EKO ZATVARAČ F4 KRATKI DN 

100 sa točkom kom. 2   

36. 

EKO ZATVARAČ F4 KRATKI DN 

150 sa točkom kom. 2   

 
37. 

UGRADNA GARNITURA 

TELESKOP H= 0,7-1,2 M kom. 2   

38. 
 

X-KOMAD DN 50/2" kom. 6   
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39. 
 

X-KOMAD DN 65/2 1/2" PL kom. 5   
 

40. 
 

X-KOMAD DN 80/2" kom. 2   
 

41. 
 

X-KOMAD DN 100/2" kom. 2   
 

42. 
 

X-KOMAD DN 100/6/4" PL kom. 2   
 

43. 
 

X-KOMAD DN 150 kom. 1   

44. T- KOMAD DN 80/50 PL kom. 1   

45. T- KOMAD DN 80/65 PL kom. 1   

46. T- KOMAD DN 80/80 PL kom. 2   

47. T- KOMAD DN 100/50 PL kom. 2   

48. T- KOMAD DN 100/65 PL kom. 1   

49. T- KOMAD DN 100/80 PL kom. 1   

50. T- KOMAD DN 100/100 PL kom. 1   

51. T- KOMAD DN 150/100 PL kom. 1   

52. T- KOMAD DN 150/150  kom. 1   

53. FF- KOMAD DN 80/200 PL kom. 1   

54. FF- KOMAD DN 80/300 PL kom. 1   

55. FF- KOMAD DN 80/500 kom. 1   

56. FF- KOMAD DN 100/300 kom. 2   

57. FF- KOMAD DN 100/500 PL kom. 1   

58. FF- KOMAD DN 100/600 PL kom. 1   

59. FF- KOMAD DN 150/500 PL kom. 1   

60. FFK- Q KOMAD DN 50/90 PL kom. 1   

61. FFK- Q KOMAD DN 80/90 PL kom. 1   

62. FFK- Q KOMAD DN 100/90 PL kom. 3   

63. FFK- Q KOMAD DN 150/90  kom. 2   

64. FFR- KOMAD L 200 DN 80/50 PL kom. 1   

65. FFR- KOMAD L 200 DN 100/50 PL kom. 1   

66. FFR- KOMAD L 200 DN 100/80  PL kom. 1   
67. VAZDUŠNI VENTIL 1"  kom. 3   
68. VAZDUŠNI VENTIL 6/4"  kom. 2   
69. VAZDUŠNI VENTIL 2" (NAVOJ) kom. 2   

70. VAZDUŠNI VENTIL DN 50  kom. 3   
71. NEPOVRATNI VENTIL 3/4" kom. 4   
72. NEPOVRATNI VENTIL 6/4" kom. 3   
73. NEPOVRATNI VENTIL 2"(NAVOJ) kom. 2   

74. NEPOVRATNI VENTIL DN 50 kom. 2   

75. 
MANOMETAR RADIJALNI DN 80 

0-16 BAR kom. 4   

76. REGULATOR PRITISKA 3/4" kom. 4   

77. REGULATOR PRITISKA 1" kom. 3   

78. REGULATOR PRITISKA 6/4" kom. 2   



14 

 

79. 
REGULATOR PRITISKA 

2"(NAVOJ) kom. 3   

80. GUMA 4 MM 2 PL M2 80   

81. ZAPTIVKA RAVNA DN 50 kom. 40   

82. ZAPTIVKA RAVNA DN 65 kom. 30   

83. ZAPTIVKA RAVNA DN 80 kom. 30   

84. ZAPTIVKA RAVNA DN 100 kom. 50   

85. ZAPTIVKA RAVNA DN 125 kom. 10   

86. ZAPTIVKA RAVNA DN 150 kom. 10   

87. CEVI PE 100 25X10 m 1200   

88. CEVI PE 100 20X10 m 300   

89. CEVI PE 100 32X10 m 600   

90. CEVI PE 100 40X10 m 500   

91. CEVI PE 100 50X10 m 400   

92. CEVI PE 100 63X10 m 500 
 93. CEVI PE 100 75X10 Šipka m 50   

94. CEVI PE 100 90X10 Šipka m 50   

95. CEVI PE 100 110X10 Šipka m 60   

96. CEVI PE 100 160X10 Šipka m 24   

 

PE komadi za čeono varenje, 10 

bara       

97. EF KOLENO 90 PE 100 SDR 17 L 90 kom. 8   

98. 
EF KOLENO 90 PE 100 SDR 17 L 

160 kom. 6   

99. EF KOLENO 90 PE 100 SDR 11 L 63 kom. 6   

100. 
EF KOLENO 90 PE 100 SDR 11 L 

110 kom. 6   

101. EF KOLENO 90 PE 100 SDR 11 L 75 kom. 4   

102. 
EF T KOMAD 90 PE 100 SDR 11 L 

63 kom. 2   

103. 
EF T KOMAD 90 PE 100 SDR 11 L 

75 kom. 1   

104. 
EF T KOMAD 90 PE 100 SDR 11 L 

90 kom. 2   

105. 
EF T KOMAD 90 PE 100 SDR 11 L 

110 kom. 2   

106. 
EF T KOMAD 90 PE 100 SDR 11 L 

160 kom. 1   

107. 
EF T KOM 90 RED PE 100 SDR 11 L 

90-63 kom. 1   

108. 

EF T KOM 90 RED PE 100 SDR 11 L 

110-63 kom. 1   

109. 
EF T KOM 90 RED PE 100 SDR L 

160-110 kom. 1   

110. 

EF TULJAK sa prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 90 kom. 6   

111. 

EF TULJAK sa prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 110 kom. 10   
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112. 

EF TULJAK sa prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 125 kom. 4   

113. 

EF TULJAK sa prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 160 kom. 4   

114. 

EF TULJAK sa prirubnicom PE 100 

SDR 11 L 63 kom. 10   

115. 

EF TULJAK sa prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 75 kom. 6   

116. 
EF REDUKCIJA PE 100 SDR 11 L 

90-63 kom. 1   

117. 
EF REDUKCIJA PE 100 SDR 11 L 

110-63 kom. 1   

118. 
EF REDUKCIJA PE 100 SDR 11 L 

160-110 kom. 2   

 

OBUJMICE       

  OBUJMICA PP PE-PVC 63 1"/5-4 kom. 8   
119. OBUJMICA PP PE-PVC 75 /1" kom. 4   
120. OBUJMICA PP PE-PVC 75/ 2" kom. 1   
121. OBUJMICA PP PE-PVC 90/ 1" kom. 4   
122. OBUJMICA PP PE-PVC 90/ 2" kom. 1   
123. OBUJMICA PP PE-PVC 110 /1" kom. 6   
124. OBUJMICA PP PE-PVC 110/6-4" kom. 2   
125. OBUJMICA PP PE-PVC 125 /1" kom. 1   
126. OBUJMICA PP PE-PVC 160/1" kom. 1   
127. OBUJMICA PP PE-PVC 160 /2" kom. 1   

  
PVC KANALIZACIONE CEVI, SN 

4       

128. CEV PVC-UK 110 m 50   

129. CEV PVC-UK 160 m 20   

130. CEV PVC-UK 200 m 6   

131. CEV PVC-UK 315 m 2   

132. PVC KOLENO 110/90 UK kom. 2   

133. PVC KOLENO 160/90 UK kom. 2   

134. PVC KLIZNA SPOJKA 160 UK kom. 5   

135. PVC KLIZNA SPOJKA 110 UK kom. 4   

136. NEPOVRATNI VENTIL DN 110 kom. 1   

137. NEPOVRATNI VENTIL DN 160 kom. 1   

138. Žablji poklopac DN 160 kom. 1   

139. Žablji poklopac DN 1110 kom. 1   

  ŠRAFOVSKA ROBA       

140. VIJAK  sa maticom M 16X70 kom. 300   

141. VIJAK sa maticom M 16X80 kom. 150   

142. VIJAK sa maticom M 16X90 kom. 100   

143. VIJAKsa maticom M 18X80 kom. 80   

144. VIJAK sa maticom M 20X120 kom. 20   

  ŠAHT POKLOPCI       
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145. 

POKLOPAC SA RAMOM 

NOSIVOSTI 1,5 T kom. 4   

146. 

POKLOPAC SA RAMOM 

NOSIVOSTI 5 T kom. 2   

147. 

POKLOPAC SA RAMOM 

NOSIVOSTI 15 T kom. 2   

148. 

POKLOPAC SA RAMOM 

NOSIVOSTI 25 T kom. 2   

149. 

POKLOPAC SA RAMOM 

NOSIVOSTI 40 T kom. 2   

  HIDROFORSKA POSUDA       

150. Hidroforska posuda 80l ,prohromska kom. 1   

  PP SPOJNICE I POLUSPOJNICE       

151. 
PP  POLUSPOJKA SPOLJNI NAVOJ 

1/2" kom 50   

152. 
PP  POLUSPOJKA SPOLJNI NAVOJ 

3/4" kom 180   

153. 
PP  POLUSPOJKA SPOLJNI NAVOJ 

1" kom 60   

154. 
PP  POLUSPOJKA SPOLJNI NAVOJ 

5/4" kom 30   

155. 
PP  POLUSPOJKA SPOLJNI NAVOJ 

6/4" kom 30   

156. 
PP  POLUSPOJKA SPOLJNI NAVOJ 

2" kom 40   

157. 
PP  POLUSPOJKA SPOLJNI NAVOJ 

2 1/2" kom 2   

158. PP SPOJKA DVOJNA 1/2" kom 40   

159. PP SPOJKA DVOJNA 3/4" kom 120   

160. PP SPOJKA DVOJNA 1" kom 70   

161. PP SPOJKA DVOJNA 5/4" kom 80   

162. PP SPOJKA DVOJNA 6/4" kom 20   

163. PP SPOJKA DVOJNA 2" kom 30   

164. PP T KOMAD 5/4" kom 2   

165. PP KOLENO 5/4" kom 2   

166. PP KOLENO 2" SPOLJNI NAVOJ kom 1   

  
POCINKOVANI I MESINGANI 

FITING       

167. MS SPOJKA 3/4" kom 2   

168. MS SPOJKA 1" kom 2   

169. MS POLUSPOJKA 3/4" kom 2   

170. DUPLI NIPL 1/2" kom 30   

171. DUPLI NIPL 3/4" kom 70   

172. DUPLI NIPL 1" kom 70   

173. DUPLI NIPL 5/4" kom 30   

174. DUPLI NIPL 6/4" kom 10   

175. DUPLI NIPL 2" kom 30   
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176. MUF 1/2" kom 20   

177. MUF 3/4" kom 20   

178. MUF 1" kom 20   

179. MUF 5/4" kom 10   

180. MUF 6/4" kom 6   

181. MUF 2" kom 6   

182. MUF 2 1/2" kom 1   

183. KOLENO  Zn 1/2" kom 15   

184. KOLENO Zn 3/4" kom 50   

185. KOLENO Zn 1" kom 40   

186. KOLENO ZN 5/4" kom 10   

187. KOLENO  Zn 6/4" kom 10   

188. KOLENO 2" kom 10   

189. T KOMAD 1/2" Zn kom 10   

190. T KOMAD 3/4" Zn kom 15   

191. T KOMAD 1" Zn kom 25   

192. T KOMAD 5/4" Zn  kom 15   

193. T KOMAD 6/4" Zn  kom 8   

194. T KOMAD 2" Zn kom 10   

195. KLIZNA SPOJKA 1/ 2" kom 5   

196. KLIZNA SPOJKA 3/4" kom 10   

197. KLIZNA SPOJKA 1" kom 10   

198. KLIZNA SPOJKA 6/4" kom 2   

199. KLIZNA SPOJKA 2" kom 2   

200. ČEP 1/2" kom 20   

201. ČEP 3/4" kom 20   

202. ČEP 1" kom 5   

203. ČEP 5/4" kom 2   

204. ČEP 6/4" kom 2   

205. ČEP 2" kom 2   

206. PROPUSNI VENTIL 1/2" kom 8   

207. PROPUSNI VENTIL 1" kom 4   

208. PROPUSNI VENTIL 3/4" kom 4 
 209. PROPUSNI VENTIL 5/4" kom 2   

210. PROPUSNI VENTIL 6/4" kom 2   

211. PROPUSNI VENTIL 2" kom 1   

212. 
PROPUSNI VENTIL 3/4" SA 

KAPOM  kom 1   

213. REDUCIR 3/4" / 1/2" kom 15   

214. REDUCIR 1" / 1/2" kom 10   

215. REDUCIR 1" / 3/4" kom 40   

216. REDUCIR 5/4" / 1/2" kom 2   

217. REDUCIR 5/4" / 3/4" kom 15   

218. REDUCIR 5/4" / 1" kom 5   

219. REDUCIR 6/4" / 1/2" kom 3   
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220. REDUCIR 6/4" / 3/4" kom 8   

221. REDUCIR 6/4" / 1" kom 8   

222. REDUCIR 6/4" / 5/4" kom 3   

223. REDUCIR 2" / 3/4" kom 10   

224. REDUCIR 2"/ 1" kom 15   

225. REDUCIR 2" / 5/4" kom 6   

226. REDUCIR 2"/6/4" kom 6   

227. REDUCIR 2 1/2"/ 2" kom 1   

228. HOLENDER 1/2" kom 2   

229. HOLENDER 3/4" kom 2   

230. HOLENDER 1" kom 2   

231. HOLENDER 5/4" kom 2   

232. HOLENDER 6/4" kom 2   

  KUGLA VENTILI       

233. KUGLA VENTIL 1/2" kom 20   

234. KUGLA VENTIL 3/4" kom 60   

235. KUGLA VENTIL 1" kom 20   

236. KUGLA VENTIL 5/4" kom 10   

237. KUGLA VENTIL 6/4" kom 4   

238. KUGLA VENTIL  2" kom 3   

239. KUGLA VENTIL 2 1/2" kom 1   

240. 
KUGLA VENTIL SA ISPUSTOM 

1/2" kom 1   

241. 
KUGLA VENTIL SA ISPUSTOM 

3/4" kom 20   

 242. KUDELJA FINA kg 8   

 243. TEFLON TRAKA kom 50   

 

Наведене количине добара представљају оквирне потребе наручиоца. Наручилац се не 

обавезује да ће за време трајања уговора наручити све процењене количине, већ ће 

количине наручивати сукцесивно у зависности од својих конкретних потреба односно да 

ће преузети веће или мање количине од количина предвиђених у спецификацији, а која је 

саставни део овог уговора као и одустати од дела набавке уз писано обавештење 

понуђачу. Количине добара дате су као помоћ понуђачима за квалитетно формирање 

понуђене цене и лаког упоређивања понуда. Понуђач је у обавези да да понуду за све 

ставке наведене у техничкој спецификацији. Наручилац задржава право да у случају 

потребе од понуђача наручи и друга добра која су истоврсна са предметом ове 

набавке, а која нису обухваћена овом наруџбеницом и то по тржишним ценама, с 

тим да укупна вредност свих добра (добра која су предмет набавке и друга 

истоврсна добра) не може прећи износ уговорене вредности. 

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да за 

материјал за одржавање водовода и канализације који испоручује поседује сертификате и 

атесте, а све у складу са СРПС, ДИН или ИСО стандардом и европским нормама. 

 

Упутство како да се попуни образац техничке спецификације: 

Понуђач у колони НАЗИВ ПРОИЗВОЂАЧА уписује ко је произвођач добра-земља 

порекла. 
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              Датум                                                                   потпис понуђача 

 

        _____________                                                      ______________________ 

___________________                                        (потпис овлашћеног лица)_______ 

__________________ 
 

Напомена: Образац Техничке спецификације, материјал за одржавање водовода и 

канализације-партија број 3. спољашња инсталација, понуђач попуњава тако што 

уписује произвођача. Понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да су тачни 

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

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

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

и потписати образац техничке спецификације. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће 

попуњавати образац техничке спецификације за сваку партију посебно, уколико 

подносе понуду за све партије односно за ону партију за коју подносе понуду, 

уколико подносе понуду само за 1 партију. 
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III.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

ЧЛАНА 76. ЗЈН 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 члана 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће 

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

то: 

 

 

 

Редни 

број 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 

1. тачка 1. ЗЈН) 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 

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 

(члан 75. став 1. тачка 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 (члан 

75. став 1. тачка 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 (члан 75. 

став 2. ЗЈН). 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

 

ДОЗВОЛА:  

___/____________/__________/_______ 
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је предмет јавне набавке (члан 75. 

став 1. тачка 5. ЗЈН) 

___/____________/______________/__ 

(навести дозволу за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набaвке) 

 

Напомена: 

Наручилац је дужан да од 

понуђача захтева да поседује 

важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, у случају 

да  је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. Наиме, овај 

услов наручилац је дужан да 

тражи само у оним поступцима у 

којима је за обављање делатности 

која је предмет конкретне јавне 

набавке потребно да понуђач има 

дозволу надлежног органа, с 

обзиром да је таква дозвола 

посебним прописом одређена као 

обавезна. Значајно је да дозвола 

коју понуђач треба да достави 

мора бити важећа, с тим да у 

овом случају није битан моменат 

издавања дозволе. Из наведених 

разлога, приликом сачињавања 

конкурсне документације, 

наручилац је дужан да испита 

позитивне законске прописе из 

области из које је предмет јавне 

набавке, те да уколико су дозволе 

неопходне, јасно у конкурсној 

документацији наведе које су 

дозволе неопходне и начин 

доказивања важења дозволе. 

   

 

 

(навести дозволу за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке и назив надлежног органа за 

издавање дозволе), у виду неоверене 

копије.  

 

Напомена: 

Наручилац је дужан да од понуђача 

захтева достављање овог доказа 

уколико је захтевао од понуђача да 

поседује важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, у 

случају да  је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 
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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: 

 

Редни 

број 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 76. 

ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

 

 

 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

2. 

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

  

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

3. 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

       НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

4. 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

  

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА 
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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. и 4, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, 

понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1. до 4. 

и члана 75. став 2. и члана 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 

75. став 1. тачка 5. ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу 

обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ: 

_______/__________/___________/_________/__________/__________/__________/____ 

(навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив 

надлежног органа за издавање дозволе), у виду неоверене копије.  

   

Напомена: 

Наручилац је дужан да од понуђача захтева достављање овог доказа уколико је 

захтевао од понуђача да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, у случају да је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН-а. 

У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 

(Образац 6. у поглављу VI 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. тачка 1. до 4. ЗЈН-а, а додатне услове 

испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 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 5 дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
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Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Члaн 75. стaв 1. тачка 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) Члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова-Доказ: 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. 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) Члан 75. став 1. тачка 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  
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прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

 

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

    Нема додатних услова који су захтевани у предметној јавној набавци. 

 

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

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4. 

ЗЈН-а, сходно члану 78. ЗЈН-а (www.apr.gov.rs/PonuĎači). 

 

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-а понуђачи који су регистровани у регистру који 

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

интернет страници Агенције за привредне регистре-www. apr.gov.rs) 

 

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 извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

Оцењивање и рангирање понуда вршиће се по партијама. 

 

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

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

ценом  

 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. У 

случају истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

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

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 

рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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V. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

 
1. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или 

испоруке добара и сл, 

2. Образац понуде (Образац 1), 

3. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2), 

4. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), 

5. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4), 

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

набавке- члана 75. и члана 76. ЗЈН-а, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5), 

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

набавке-члана 75. ЗЈН-а, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6), 

8. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН-а (Образац 7), 

9. Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке (само уколико понуђач наступа са групом 

понуђача), 

10. Потврда оператора преносног система, 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 1. ВОДОМЕРИ 

 

Понуда бр.______од____________за јавну набавку, добра, партија број 1. водомери, Ј.Н. 

број 04/2020.  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

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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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

 

1. 

 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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 (ПИБ): 

 

  

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. 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

 

1. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
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Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

2. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, добра, партија број 1. водомери, Ј.Н. број 04/2020.  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања  је 45 дана од дана 

службеног пријема рачуна за 

испоручене количине електричне 

енергије (потврђене од стране 

наручиоца и понуђача), а у складу 

са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гл. РС“, број 119/2012, 

68/2015 и 113/2017). 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

Гарантни рок 

 

На гарантни рок за испоручена 

добра примењиваће се услови 

произвођача. 

 

Рок испоруке 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Магацин наручиоца. 

 

 

 

 

 

Датум             потпис понуђача 

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомене: 

Укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, у табели опис предмета набавке, 

понуђачи уписују из Обрасца бр. 2. (Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни). 

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 и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати образац понуде. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно, уколико подносе понуду за све партије 

односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико подносе понуду само за 1 

партију. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 2. УНУТРАШЊА 

ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Понуда бр.______од____________за јавну набавку, добра, Партија број 2. унутрашња 

инсталација, Ј.Н. број 04/2020.  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

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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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

 

1. 

 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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 (ПИБ): 

 

  

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. 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

 

1. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
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Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

2. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, добра, партија број 2. унутрашња инсталација, Ј.Н. 

број 04/2020.  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања  је 45 дана од дана 

службеног пријема рачуна за 

испоручене количине електричне 

енергије (потврђене од стране 

наручиоца и понуђача), а у складу 

са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гл. РС“, број 119/2012, 

68/2015 и 113/2017). 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

Гарантни рок 

 

На гарантни рок за испоручена 

добра примењиваће се услови 

произвођача. 

 

Рок испоруке 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Магацин наручиоца. 

 

 

 

 

 

Датум             потпис понуђача 

     

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомене:  

Укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, у табели опис предмета набавке, 

понуђачи уписују из Обрасца бр.2. (Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни). 

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 и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати образац понуде. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће 

попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, уколико подносе понуду за све 
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партије односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико подносе понуду само 

за 1 партију. 

 

 

                                                                                                                (ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БРОЈ 3. СПОЉАШЊА 

ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Понуда бр.______од____________за јавну набавку, добра, партија број 3. спољашња 

инсталација, Ј.Н. број 04/2020.  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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 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. 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

 

1. 

 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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 (ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

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

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

 

1. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

2. 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

  

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. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, добра, партија број 3. спољашња инсталација  Ј.Н. 

број 04/2020.  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања  је 45 дана од дана 

службеног пријема рачуна за 

испоручене количине електричне 

енергије (потврђене од стране 

наручиоца и понуђача), а у складу 

са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гл. РС“, број 119/2012, 

68/2015 и 113/2017). 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

Гарантни рок 

 

На гарантни рок за испоручена 

добра примењиваће се услови 

произвођача. 

 

Рок испоруке 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Магацин наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

Датум             потпис понуђача 

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомене:  

Укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, у табели опис предмета набавке, 

понуђачи уписују из Обрасца бр.2. (Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни). 

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 и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати образац понуде. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће 

попуњавати образац понуде за сваку партију посебно, уколико подносе понуду за све 
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партије односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико подносе понуду само 

за 1 партију. 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Партија број 1-водомери  

  

  
ВРСТА 

МАТЕРИЈАЛА 

 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДНОМ 

КОМАДУ 

БЕЗ ПДВ-а 

 

УКУПНА ЦЕНА ПО 

ТРАЖЕНИМ 

КОЛИЧИНАМА 

БЕЗ ПДВ-а 

1. 

VVM3, 

ВОДОМЕР СА 

МОКРИМ 

МЕХАНИЗМО

М, ISO 4064, 

КЛАСА Б, 

ПРЕЧНИКА 

3/4" ком. 50    

2. 

VVM3, 

ВОДОМЕР СА 

МОКРИМ 

МЕХАНИЗМО

М, ISO 4064, 

КЛАСА Б, 

ПРЕЧНИКА 

5/4" ком. 2    

3. 

VVM3, 

ВОДОМЕР СА 

МОКРИМ 

МЕХАНИЗМО

М, ISO 4064, 

КЛАСА Б, 

ПРЕЧНИКА 

6/4" ком. 2    

4. 

КОМБИНОВАН

И ВОДОМЕР 

DN 80/20 mm, 

СА СУВИМ 

МЕХАНИЗМО

М ЗА 

ХОРИЗОНТАЛ

НУ УГРАДЊУ ком. 1    

5. 

КОМБИНОВАН

И ВОДОМЕР 

DN 100/20 mm, 

СА СУВИМ ком. 1    
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МЕХАНИЗМО

М ЗА 

ХОРИЗОНТАЛ

НУ УГРАДЊУ 

 

 

   
 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ИЗНОС ПДВ-а  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом   

 

Упутство понуђачима како да се попуни Образац структуре цене: 

 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у колони Цена по једном комаду без ПДВ-а, понуђачи уписују цену за 

сваку врсту материјала по једном комаду материјала у коју су укључени сви трошкови 

без ПДВ-а. Уколико понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном 

исти неће бити узиман у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у колони Укупна цена по траженим количинама без ПДВ-а, понуђачи 

уписују укупну цену по траженој количини за сваку врсту материјала у коју су 

укључени сви трошкови без ПДВ-а, а узимајући у обзир количине истих. Уколико 

понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном исти неће бити узиман 

у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у реду Укупна цена без ПДВ-а, понуђачи уписују укупну цену на тај начин 

што саберу све укупне цене које су добили из колоне Укупна цена по траженим 

количинама без ПДВ-а, а која се и бодује и исказује у обрасцу понуде понуђача. 

 

 

 

             Датум:                                                                    потпис понуђача 

 

      _____________                                                       ______________________ 

___________________                                (потпис овлашћеног лица)_ 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви 

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

попунити и потписати образац структуре цене. 

За оцену понуде узима се у обзир цена без ПДВ-а. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 

сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а. 

Уколико понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном исти неће 

бити узиман у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће 

попуњавати образац структуре цене за сваку партију посебно, уколико подносе 
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понуду за све партије односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико подносе 

понуду само за 1 партију. 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

_____ 
 

Партија број 2-унутрашња инсталација 

 

  
ВРСТА 

МАТЕРИЈАЛА 

 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДНОМ 

КОМАДУ/

МЕТРУ 

БЕЗ ПДВ-а 

 

УКУПНА ЦЕНА ПО 

ТРАЖЕНИМ 

КОЛИЧИНАМА 

БЕЗ ПДВ-а 

1 ЦЕВ PN-10 Ø16 м 20    

2 ЦЕВ PN-10 Ø20 м 20    

3 ЦЕВ PN-10 Ø25 м 20    

4 ЦЕВ PN-10 Ø32 м 20    

5 

РЕДУКЦИЈА 

25-20 ком. 10    

6 

РЕДУКЦИЈА 

32-20 ком. 10    

7 

РЕДУКЦИЈА 

1/2-1/4 ком. 5 

 

 

8 

РЕДУКЦИЈА 

1/2-3/8 ком. 5 

 

 

9 

РЕДУКЦИЈА 

32-25 ком. 10    

10 

КОЛЕНО 90 

Ø20 ком. 10    

11 

КОЛЕНО 90 

Ø25 ком. 10    

12 

КОЛЕНО 90 

Ø32 ком. 10    

13 Т-КОМАД Ø20 ком. 10    

14 Т-КОМАД Ø25 ком. 10    

15 Т-КОМАД Ø32 ком. 10    

16 МУФ Ø20 ком. 10    

17 МУФ Ø25 ком. 10    

18 МУФ Ø32 ком. 10    

19 

КОЛЕНО 90 

СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

УН Ø20 ком. 5    

20 

КОЛЕНО 90 

СА ком. 5    
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МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

УН Ø25 

21 

КОЛЕНО 90 

СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

УН Ø32 ком. 5    

22 

КОЛЕНО 90 

СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø20 ком. 5    

23 

КОЛЕНО 90 

СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø25 ком. 5    

24 

КОЛЕНО 90 

СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø32 ком. 3    

25 

Т-КОМАД СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

УН Ø20 ком. 3    

26 

Т-КОМАД СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

УН Ø25 ком. 3    

27 

Т-КОМАД СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

УН Ø32 ком. 3    

28 

Т-КОМАД СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø20 ком. 3    

29 

Т-КОМАД СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø25 ком. 3    

30 

Т-КОМАД СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø32 ком. 3    

31 

МУФ СА 

МЕТАЛНИМ ком. 4    
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УЛОШКОМ 

УН Ø20 

32 

МУФ СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

УН Ø25 ком. 4    

33 

МУФ СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМУН 

Ø32 ком. 4    

34 

МУФ СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø20 ком. 4    

35 

МУФ СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø25 ком. 4    

36 

МУФ СА 

МЕТАЛНИМ 

УЛОШКОМ 

СН Ø32 ком. 4    

37 

ЗАОБИЛАЗНИ 

ЛУК PN-20, 

Ø20 БРИЗГАН ком. 10    

38 

ЗАОБИЛАЗНИ 

ЛУК PN-20, 

Ø25 БРИЗГАН ком. 10    

39 

ТЕЛО 

ВЕНТИЛА Ø20 ком. 4    

40 

ТЕЛО 

ВЕНТИЛА Ø25 ком. 4    

41 

ТЕЛО 

ВЕНТИЛА Ø32 ком. 4    

42 

ЗАВРШНА 

КАПА Ø20 ком. 4    

43 

ЗАВРШНА 

КАПА Ø25 ком. 4    

44 

ЗАВРШНА 

КАПА Ø32 ком. 4    

45 

КОЛЕНО 45 

Ø20 ком. 5    

46 

КОЛЕНО 45 

Ø25 ком. 5    

47 

КОЛЕНО 45 

Ø32 ком. 5    

48 

ПОДЛОШКА 

ЗА КОЛЕНО 

СА ком. 10    
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УШИЦАМА 

49 

ХОЛЕНДЕР 

ТИП "А" 

ПЛАСТИКА-

ПЛАСТИКА 

Ø20ХØ20 ком. 5    

50 

ХОЛЕНДЕР 

ТИП"А" 

ПЛАСТИКА-

ПЛАСТИКА 

Ø25ХØ25 ком. 5    

51 

ЧЕП СА 

НАВОЈЕМ Ø20 

КРАЋИ ком. 3    

52 

ЧЕП СА 

НАВОЈЕМ Ø25 

КРАЋИ ком. 3    

53 

ЧЕП СА 

НАВОЈЕМ Ø20 

ДУЖИ ком. 3    

54 

ЧЕП СА 

НАВОЈЕМ Ø25 

ДУЖИ ком. 3    

55 

ТЕФЛОНСКИ 

УМЕТАК Ø20 ком. 2    

56 

ТЕФЛОНСКИ 

УМЕТАК Ø25 ком. 2    

57 

ТЕФЛОНСКИ 

УМЕТАК Ø32 ком. 2    

58 

ИСПУСНИ 

ВЕНТИЛ Ø20 ком. 5    

59 

ИСПУСНИ 

ВЕНТИЛ Ø25 ком. 5    

60 

ПЛОВАК ЗА 

КАЗАНЧЕ ком. 4    

61 

ЕК ВЕНТИЛ 

Ø1/2"/1/2" ком. 5    

62 

ЕК ВЕНТИЛ 

Ø1/2"/3/8" ком. 5    

63 БОЈЛЕР 80 Л. ком. 1    

64 

БРИНОКС 

ВЕЗА ком. 4    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ИНОС ПДВ-а  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом   
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Упутство понуђачима како да се попуни Образац структуре цене: 

 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у колони Цена по једном комаду/метру без ПДВ-а, понуђачи уписују цену 

за сваку врсту материјала по једном комаду/метру материјала, у коју су укључени сви 

трошкови без ПДВ-а. Уколико понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у 

супротном исти неће бити узиман у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће 

бити бодован. 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у колони Укупна цена по траженим количинама без ПДВ-а, понуђачи 

уписују укупну цену по траженој количини за сваку врсту материјала у коју су 

укључени сви трошкови без ПДВ-а, а узимајући у обзир количине истих. Уколико 

понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном исти неће бити узиман 

у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у реду Укупна цена без ПДВ-а, понуђачи уписују укупну цену на тај начин 

што саберу све укупне цене које су добили из колоне Укупна цена по траженим 

количинама без ПДВ-а, а која се и бодује и исказује у обрасцу понуде понуђача. 

 

 

 

 

 

 

             Датум:                                                                    потпис понуђача 

 

      _____________                                                       ______________________ 

___________________                                (потпис овлашћеног лица)_ 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви 

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

попунити и потписати образац структуре цене. 

За оцену понуде узима се у обзир цена без ПДВ-а. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 

сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а. 

Уколико понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном исти неће 

бити узиман у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 

Ако понуђена цена укључује увозну царинску декларацију, трошкове шпедиције, 

трошкове царињења и остале зависне трошкове-додатни трошкови неће бити 

признати, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће 

попуњавати образац структуре цене за сваку партију посебно, уколико подносе 

понуду за све партије односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико подносе 

понуду само за 1 партију. 

 

 

 



47 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

_____ 
Партија број 3-спољашња инсталација 

 

  
ВРСТА 

МАТЕРИЈАЛА 

 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДНОМ 

КОМАДУ/

МЕТРУ 

БЕЗ ПДВ-а 

 

УКУПНА ЦЕНА ПО 

ТРАЖЕНИМ 

КОЛИЧИНАМА 

БЕЗ ПДВ-а 

1. REPARATURNA 

OBUJMICA 1/2" kom. 10 

 

  

2. REPARATURNA 

OBUJMICA 3/4" kom. 10 

 

  

3. REPARATURNA 

OBUJMICA 1" kom. 12 

 

  

4. REPARATURNA 

OBUJMICA 5/4" kom. 10 

 

  

5. REPARATURNA 

OBUJMICA 6/4" kom. 10 

 

  

6. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 63 kom. 18 

 

  

7. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 68 kom. 1 

 

  

8. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 75 kom. 6 

 

  

9. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 82 kom. 3 

 

  

10. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 95 kom. 6 

 

  

11. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 

104 kom. 5 

 

  

12. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 

115 kom. 5 

 

  

13. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 

151 kom. 4 

 

  

14. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 

166 kom. 2 

 

  

15. 

REPARATURNA 

OBUJMICA TIP 

215 kom. 2 

 

  

16. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3057 DN 

65 (69-90) E  kom. 8 
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17. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3057 DN 

80 (84-105) E  kom. 10 

 

  

18. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3057 DN 

100 (104-132) E kom. 15 

 

  

19. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3057 DN  

125 (132-155) E kom. 4 

 

  

20. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3057 DN 

150 (154-192) E kom. 4 

 

  

21. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3007 DN 

65 (69-90) DV  kom. 6 

 

  

22. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3007 DN 

80 (84-105) DV kom. 10 

 

  

23. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3007 DN 

100 (104-132) DV kom. 10 

 

  

24. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3007 DN 

150 (154-192) DV kom. 5 

 

  

25. 

UNIVERZALNA 

SPOJKA 

ŠIROKOG 

OPSEGA 3007 DN 

225 (154-192) DV kom. 2 

 

  

26. 

NAVRTNI ZASUN 

DN 90 PVC, PE kom. 2 

 

  

27. 

NAVRTNI ZASUN 

DN 110 PVC, PE kom. 2 

 

  

28. 

NAVRTNI ZASUN 

DN 160, PVC, PE kom. 2 

 

  

29. 

OBLOGA ZA 

UNIVE. NAV. 

ZASUN DN 80  kom. 2 
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30. 

OBLOGA ZA 

UNIVE. NAV. 

ZASUN DN 100  kom. 2 

 

  

31. 

ULIČNA KAPA D 

90 kom. 2 

 

  

32. 

EKO ZATVARAČ 

KRATKI DN 50  kom. 4 

 

  

33. 

EKO ZATVARAČ 

F4 KRATKI DN 65 

sa točkom kom. 2 

 

  

34. 

EKO ZATVARAČ 

F4 KRATKI DN 80 

sa točkom kom. 6 

 

  

35. 

EKO ZATVARAČ 

F4 KRATKI DN 

100 sa točkom kom. 2 

 

  

36. 

EKO ZATVARAČ 

F4 KRATKI DN 

150 sa točkom kom. 2 

 

  

 

37. 

UGRADNA 

GARNITURA 

TELESKOP H= 

0,7-1,2 M kom. 2 

 

  

38. 

X-KOMAD DN 

50/2" kom. 6 

 

  

39. X-KOMAD DN 

65/2 1/2" PL kom. 5 

 

  

40. X-KOMAD DN 

80/2" kom. 2 

 

  

41. X-KOMAD DN 

100/2" kom. 2 

 

  

42. X-KOMAD DN 

100/6/4" PL kom. 2 

 

  

43. X-KOMAD DN 

150 kom. 1 

 

  

44. 

T- KOMAD DN 

80/50 PL kom. 1 

 

  

45. 

T- KOMAD DN 

80/65 PL kom. 1 

 

  

46. 

T- KOMAD DN 

80/80 PL kom. 2 

 

  

47. 

T- KOMAD DN 

100/50 PL kom. 2 

 

  

48. 

T- KOMAD DN 

100/65 PL kom. 1 

 

  

49. 

T- KOMAD DN 

100/80 PL kom. 1 

 

  

50. 

T- KOMAD DN 

100/100 PL kom. 1 

 

  

51. 

T- KOMAD DN 

150/100 PL kom. 1 

 

  

52. 

T- KOMAD DN 

150/150  kom. 1 
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53. 

FF- KOMAD DN 

80/200 PL kom. 1 

 

  

54. 

FF- KOMAD DN 

80/300 PL kom. 1 

 

  

55. 

FF- KOMAD DN 

80/500 kom. 1 

 

  

56. 

FF- KOMAD DN 

100/300 kom. 2 

 

  

57. 

FF- KOMAD DN 

100/500 PL kom. 1 

 

  

58. 

FF- KOMAD DN 

100/600 PL kom. 1 

 

  

59. 

FF- KOMAD DN 

150/500 PL kom. 1 

 

  

60. 

FFK- Q KOMAD 

DN 50/90 PL kom. 1 

 

  

61. 

FFK- Q KOMAD 

DN 80/90 PL kom. 1 

 

  

62. 

FFK- Q KOMAD 

DN 100/90 PL kom. 3 

 

  

63. 

FFK- Q KOMAD 

DN 150/90  kom. 2 

 

  

64. 

FFR- KOMAD L 

200 DN 80/50 PL kom. 1 

 

  

65. 

FFR- KOMAD L 

200 DN 100/50 PL kom. 1 

 

  

66. 

FFR- KOMAD L 

200 DN 100/80  PL kom. 1 

 

  

67. VAZDUŠNI 

VENTIL 1"  kom. 3 

 

  

68. VAZDUŠNI 

VENTIL 6/4"  kom. 2 

 

  

69. VAZDUŠNI 

VENTIL 2" 

(NAVOJ) kom. 2 

 

  

70. 

VAZDUŠNI 

VENTIL DN 50  kom. 3 

 

  

71. NEPOVRATNI 

VENTIL 3/4" kom. 
4  

  

72. NEPOVRATNI 

VENTIL 6/4" kom. 
3  

  

73. NEPOVRATNI 

VENTIL 

2"(NAVOJ) kom. 

2  

  

74. 

NEPOVRATNI 

VENTIL DN 50 kom. 2 

 

  

75. 

MANOMETAR 

RADIJALNI DN 80 

0-16 BAR kom. 4 

 

  

76. 

REGULATOR 

PRITISKA 3/4" kom. 4 

 

  

77. 

REGULATOR 

PRITISKA 1" kom. 3 

 

  



51 

 

78. 

REGULATOR 

PRITISKA 6/4" kom. 2 

 

  

79. 

REGULATOR 

PRITISKA 

2"(NAVOJ) kom. 3 

 

  

80. GUMA 4 MM 2 PL M2 80 

 

  

81. 

ZAPTIVKA 

RAVNA DN 50 kom. 40 

 

  

82. 

ZAPTIVKA 

RAVNA DN 65 kom. 30 

 

  

83. 

ZAPTIVKA 

RAVNA DN 80 kom. 30 

 

  

84. 

ZAPTIVKA 

RAVNA DN 100 kom. 50 

 

  

85. 

ZAPTIVKA 

RAVNA DN 125 kom. 10 

 

  

86. 

ZAPTIVKA 

RAVNA DN 150 kom. 10 

 

  

87. 

CEVI PE 100 

25X10 m 1200 

 

  

88. 

CEVI PE 100 

20X10 m 300 

 

  

89. 

CEVI PE 100 

32X10 m 600 

 

  

90. 

CEVI PE 100 

40X10 m 500 

 

  

91. 

CEVI PE 100 

50X10 m 400 

 

  

92. 

CEVI PE 100 

63X10 m 500 

  

93. 

CEVI PE 100 

75X10 Šipka m 50 

 

  

94. 

CEVI PE 100 

90X10 Šipka m 50 

 

  

95. 

CEVI PE 100 

110X10 Šipka m 60 

 

  

96. 

CEVI PE 100 

160X10 Šipka m 24 

 

  

 

PE komadi za 

čeono varenje, 10 

bara     

 

  

97. 

EF KOLENO 90 PE 

100 SDR 17 L 90 kom. 8 

 

  

98. 

EF KOLENO 90 PE 

100 SDR 17 L 160 kom. 6 

 

  

99. 

EF KOLENO 90 PE 

100 SDR 11 L 63 kom. 6 

 

  

100. 

EF KOLENO 90 PE 

100 SDR 11 L 110 kom. 6 

 

  

101. 

EF KOLENO 90 PE 

100 SDR 11 L 75 kom. 4 

 

  

102. 

EF T KOMAD 90 

PE 100 SDR 11 L kom. 2 
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63 

103. 

EF T KOMAD 90 

PE 100 SDR 11 L 

75 kom. 1 

 

  

104. 

EF T KOMAD 90 

PE 100 SDR 11 L 

90 kom. 2 

 

  

105. 

EF T KOMAD 90 

PE 100 SDR 11 L 

110 kom. 2 

 

  

106. 

EF T KOMAD 90 

PE 100 SDR 11 L 

160 kom. 1 

 

  

107. 

EF T KOM 90 RED 

PE 100 SDR 11 L 

90-63 kom. 1 

 

  

108. 

EF T KOM 90 RED 

PE 100 SDR 11 L 

110-63 kom. 1 

 

  

109. 

EF T KOM 90 RED 

PE 100 SDR L 160-

110 kom. 1 

 

  

110. 

EF TULJAK sa 

prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 90 kom. 6 

 

  

111. 

EF TULJAK sa 

prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 110 kom. 10 

 

  

112. 

EF TULJAK sa 

prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 125 kom. 4 

 

  

113. 

EF TULJAK sa 

prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 160 kom. 4 

 

  

114. 

EF TULJAK sa 

prirubnicom PE 100 

SDR 11 L 63 kom. 10 

 

  

115. 

EF TULJAK sa 

prirubnicom PE 100 

SDR 17 L 75 kom. 6 

 

  

116. 

EF REDUKCIJA 

PE 100 SDR 11 L 

90-63 kom. 1 

 

  

117. 

EF REDUKCIJA 

PE 100 SDR 11 L 

110-63 kom. 1 

 

  

118. 

EF REDUKCIJA 

PE 100 SDR 11 L 

160-110 kom. 2 

 

  

 

OBUJMICE     

 

  

  

OBUJMICA PP PE-

PVC 63 1"/5-4 kom. 8 

 

  

119. OBUJMICA PP PE- kom. 4    
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PVC 75 /1" 

120. OBUJMICA PP PE-

PVC 75/ 2" kom. 
1  

  

121. OBUJMICA PP PE-

PVC 90/ 1" kom. 
4  

  

122. OBUJMICA PP PE-

PVC 90/ 2" kom. 
1  

  

123. OBUJMICA PP PE-

PVC 110 /1" kom. 
6  

  

124. OBUJMICA PP PE-

PVC 110/6-4" kom. 
2  

  

125. OBUJMICA PP PE-

PVC 125 /1" kom. 
1  

  

126. OBUJMICA PP PE-

PVC 160/1" kom. 
1  

  

127. OBUJMICA PP PE-

PVC 160 /2" kom. 
1  

  

  

PVC 

KANALIZACION

E CEVI, SN 4         

128. CEV PVC-UK 110 m 50 

 

  

129. CEV PVC-UK 160 m 20 

 

  

130. CEV PVC-UK 200 m 6 

 

  

131. CEV PVC-UK 315 m 2 

 

  

132. 

PVC KOLENO 

110/90 UK kom. 2 

 

  

133. 

PVC KOLENO 

160/90 UK kom. 2 

 

  

134. 

PVC KLIZNA 

SPOJKA 160 UK kom. 5 

 

  

135. 

PVC KLIZNA 

SPOJKA 110 UK kom. 4 

 

  

136. 

NEPOVRATNI 

VENTIL DN 110 kom. 1 

 

  

137. 

NEPOVRATNI 

VENTIL DN 160 kom. 1 

 

  

138. 

Žablji poklopac DN 

160 kom. 1 

 

  

139. 

Žablji poklopac DN 

1110 kom. 1 

 

  

  

ŠRAFOVSKA 

ROBA     

 

  

140. 

VIJAK  sa maticom 

M 16X70 kom. 300 

 

  

141. 

VIJAK sa maticom 

M 16X80 kom. 150 

 

  

142. 

VIJAK sa maticom 

M 16X90 kom. 100 

 

  

143. 

VIJAKsa maticom 

M 18X80 kom. 80 

 

  

144. 

VIJAK sa maticom 

M 20X120 kom. 20 
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ŠAHT 

POKLOPCI     

 

  

145. 

POKLOPAC SA 

RAMOM 

NOSIVOSTI 1,5 T kom. 4 

 

  

146. 

POKLOPAC SA 

RAMOM 

NOSIVOSTI 5 T kom. 2 

 

  

147. 

POKLOPAC SA 

RAMOM 

NOSIVOSTI 15 T kom. 2 

 

  

148. 

POKLOPAC SA 

RAMOM 

NOSIVOSTI 25 T kom. 2 

 

  

149. 

POKLOPAC SA 

RAMOM 

NOSIVOSTI 40 T kom. 2 

 

  

  

HIDROFORSKA 

POSUDA     

 

  

150. 

Hidroforska posuda 

80l ,prohromska kom. 1 

 

  

  

PP SPOJNICE I 

POLUSPOJNICE         

151. 

PP  POLUSPOJKA 

SPOLJNI NAVOJ 

1/2" kom 50 

 

  

152. 

PP  POLUSPOJKA 

SPOLJNI NAVOJ 

3/4" kom 180 

 

  

153. 

PP  POLUSPOJKA 

SPOLJNI NAVOJ 

1" kom 60 

 

  

154. 

PP  POLUSPOJKA 

SPOLJNI NAVOJ 

5/4" kom 30 

 

  

155. 

PP  POLUSPOJKA 

SPOLJNI NAVOJ 

6/4" kom 30 

 

  

156. 

PP  POLUSPOJKA 

SPOLJNI NAVOJ 

2" kom 40 

 

  

157. 

PP  POLUSPOJKA 

SPOLJNI NAVOJ 

2 1/2" kom 2 

 

  

158. 

PP SPOJKA 

DVOJNA 1/2" kom 40 

 

  

159. 

PP SPOJKA 

DVOJNA 3/4" kom 120 

 

  

160. 

PP SPOJKA 

DVOJNA 1" kom 70 

 

  

161. 

PP SPOJKA 

DVOJNA 5/4" kom 80 

 

  

162. PP SPOJKA kom 20 

 

  



55 

 

DVOJNA 6/4" 

163. 

PP SPOJKA 

DVOJNA 2" kom 30 

 

  

164. PP T KOMAD 5/4" kom 2 

 

  

165. PP KOLENO 5/4" kom 2 

 

  

166. 

PP KOLENO 2" 

SPOLJNI NAVOJ kom 1 1   

  

POCINKOVANI I 

MESINGANI 

FITING         

167. MS SPOJKA 3/4" kom 2 

 

  

168. MS SPOJKA 1" kom 2 

 

  

169. 

MS POLUSPOJKA 

3/4" kom 2 

 

  

170. DUPLI NIPL 1/2" kom 30 

 

  

171. DUPLI NIPL 3/4" kom 70 

 

  

172. DUPLI NIPL 1" kom 70 

 

  

173. DUPLI NIPL 5/4" kom 30 

 

  

174. DUPLI NIPL 6/4" kom 10 

 

  

175. DUPLI NIPL 2" kom 30 

 

  

176. MUF 1/2" kom 20 

 

  

177. MUF 3/4" kom 20 

 

  

178. MUF 1" kom 20 

 

  

179. MUF 5/4" kom 10 

 

  

180. MUF 6/4" kom 6 

 

  

181. MUF 2" kom 6 

 

  

182. MUF 2 1/2" kom 1 

 

  

183. KOLENO  Zn 1/2" kom 15 

 

  

184. KOLENO Zn 3/4" kom 50 

 

  

185. KOLENO Zn 1" kom 40 

 

  

186. KOLENO ZN 5/4" kom 10 

 

  

187. KOLENO  Zn 6/4" kom 10 

 

  

188. KOLENO 2" kom 10 

 

  

189. 

T KOMAD 1/2" 

Zn kom 10 

 

  

190. 

T KOMAD 3/4" 

Zn kom 15 

 

  

191. T KOMAD 1" Zn kom 25 

 

  

192. 

T KOMAD 5/4" 

Zn  kom 15 

 

  

193. 

T KOMAD 6/4" 

Zn  kom 8 

 

  

194. T KOMAD 2" Zn kom 10 

 

  

195. 

KLIZNA SPOJKA 

1/ 2" kom 5 

 

  

196. 

KLIZNA SPOJKA 

3/4" kom 10 

 

  

197. KLIZNA SPOJKA kom 10 
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1" 

198. 

KLIZNA SPOJKA 

6/4" kom 2 

 

  

199. 

KLIZNA SPOJKA 

2" kom 2 

 

  

200. ČEP 1/2" kom 20 

 

  

201. ČEP 3/4" kom 20 

 

  

202. ČEP 1" kom 5 

 

  

203. ČEP 5/4" kom 2 

 

  

204. ČEP 6/4" kom 2 

 

  

205. ČEP 2" kom 2 

 

  

206. 

PROPUSNI 

VENTIL 1/2" kom 8 

 

  

207. 

PROPUSNI 

VENTIL 1" kom 4 

 

  

208. 

PROPUSNI 

VENTIL 3/4" kom 4 

  

209. 

PROPUSNI 

VENTIL 5/4" kom 2 

 

  

210. 

PROPUSNI 

VENTIL 6/4" kom 2 

 

  

211. 

PROPUSNI 

VENTIL 2" kom 1 

 

  

212. 

PROPUSNI 

VENTIL 3/4" SA 

KAPOM  kom 1 

 

  

213. 

REDUCIR 3/4" / 

1/2" kom 15 

 

  

214. 

REDUCIR 1" / 

1/2" kom 10 

 

  

215. 

REDUCIR 1" / 

3/4" kom 40 

 

  

216. 

REDUCIR 5/4" / 

1/2" kom 2 

 

  

217. 

REDUCIR 5/4" / 

3/4" kom 15 

 

  

218. 

REDUCIR 5/4" / 

1" kom 5 

 

  

219. 

REDUCIR 6/4" / 

1/2" kom 3 

 

  

220. 

REDUCIR 6/4" / 

3/4" kom 8 

 

  

221. 

REDUCIR 6/4" / 

1" kom 8 

 

  

222. 

REDUCIR 6/4" / 

5/4" kom 3 

 

  

223. 

REDUCIR 2" / 

3/4" kom 10 

 

  

224. REDUCIR 2"/ 1" kom 15 

 

  

225. 

REDUCIR 2" / 

5/4" kom 6 
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226. REDUCIR 2"/6/4" kom 6 

 

  

227. 

REDUCIR 2 1/2"/ 

2" kom 1 

 

  

228. HOLENDER 1/2" kom 2 

 

  

229. HOLENDER 3/4" kom 2 

 

  

230. HOLENDER 1" kom 2 

 

  

231. HOLENDER 5/4" kom 2 

 

  

232. HOLENDER 6/4" kom 2 

 

  

  

KUGLA 

VENTILI     

 

  

233. 

KUGLA VENTIL 

1/2" kom 20 

 

  

234. 

KUGLA VENTIL 

3/4" kom 60 

 

  

235. 

KUGLA VENTIL 

1" kom 20 

 

  

236. 

KUGLA VENTIL 

5/4" kom 10 

 

  

237. 

KUGLA VENTIL 

6/4" kom 4 

 

  

238. 

KUGLA VENTIL  

2" kom 3 

 

  

239. 

KUGLA VENTIL 

2 1/2" kom 1 

 

  

240. 

KUGLA VENTIL 

SA ISPUSTOM 

1/2" kom 1 

 

  

241. 

KUGLA VENTIL 

SA ISPUSTOM 

3/4" kom 20 

 

  

 242 KUDELJA FINA kg 8 

 

  

 243 TEFLON TRAKA kom 50 

 

  

 

 

Упутство понуђачима како да се попуни Образац структуре цене: 

 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у колони Цена по једном комаду/метру/кг. без ПДВ-а, понуђачи уписују 

цену за сваку врсту материјала по једном комаду/метру/кг. материјала, у коју су 

укључени сви трошкови без ПДВ-а. Уколико понуђач нуди попуст исти мора бити 

исказан у цени у супротном исти неће бити узиман у обзир приликом оцењивања понуда 

и исти неће бити бодован. 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у колони Укупна цена по траженим количинама без ПДВ-а, понуђачи 

уписују укупну цену по траженој количини за сваку врсту материјала у коју су 

укључени сви трошкови без ПДВ-а, а узимајући у обзир количине истих. Уколико 

понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном исти неће бити узиман 

у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 

У табели ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ, у реду Укупна цена без ПДВ-а, понуђачи уписују укупну цену на тај начин 
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што саберу све укупне цене које су добили из колоне Укупна цена по траженим 

количинама без ПДВ-а, а која се и бодује и исказује у обрасцу понуде понуђача. 

 

 

 

 

             Датум:                                                                   потпис понуђача 

 

      _____________                                                       ______________________ 

___________________                                (потпис овлашћеног лица)_ 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују сви 

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

попунити и потписати образац структуре цене. 

За оцену понуде узима се у обзир цена без ПДВ-а. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 

сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а. 

Уколико понуђач нуди попуст исти мора бити исказан у цени у супротном исти неће 

бити узиман у обзир приликом оцењивања понуда и исти неће бити бодован. 

С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у 3 партије, понуђачи ће 

попуњавати образац структуре цене за сваку партију посебно, уколико подносе 

понуду за све партије односно за ону партију за коју подносе понуду, уколико подносе 

понуду само за 1 партију. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач_____________________________(навести 

назив понуђача), 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 

   

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

отвореном поступку, јавне набавке велике вредности, добра, материјал за одржавање 

водовода и канализације, партија број___________________________________(навести 

број партије за коју се подноси понуда), Ј.Н. бр. 04/2020, поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  потпис понуђача 

   

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 

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 ЗЈН 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. ЗЈН. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 

ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЧЛАН 75. 

И ЧЛАН 76. ЗЈН 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач____________________________________________________________ (навести 

назив понуђача) у отвореном поступку, јавне набавке велике вредности, добра, материјал 

за одржавање водовода и канализације, партија број_________________(навести број 

партије за коју се подноси понуда), Ј.Н. бр. 04/2020, испуњава све услове из члана 75. и 

члана 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 (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. 

став 1. тачка 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) (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН), 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН),  

5) Понуђач 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 (члан 75. став 2. ЗЈН), 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 

НЕМА ДОДАТНИХ УСЛОВА. 

 

              Датум                                                                                       потпис понуђач 

      ______________                                                                      _______________________                                                       

                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

 

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. тачка 1. 

до 4. ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ЧЛАНА 75. ЗЈН 

     

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач__________________________________________________________(навести 

назив подизвођача), у отвореном поступку, јавне набавке велике вредности, добра, 

материјал за одржавање водовода и канализације, партија 

број_________________(навести број партије за коју се подноси понуда), Ј.Н. бр. 

04/2020, испуњава све услове из члана 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 (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. 

став 1. тачка 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) (члан 75. став 1. тачка 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 (члан 75. став 2. ЗЈН). 

5) Да подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом, за део набавке који ће исти извршити (члан 75. став 1. 

тачка 5. ЗЈН). 

 

 

 

 

 

               Датум                                                                                    Подизвођач: 

 

          _____________                                                                   _____________________                                                         

 

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

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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                                                                                                                             (ОБРАЗАЦ 7) 

 
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 

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

 

                                                                       ИЗЈАВУ 

 
Понуђач_____________________________________________________________(навест

и назив понуђача), у отвореном поступку, јавне набавке велике вредности, добра, 

материјал за одржавање водовода и канализације, партија 

број_________________(навести број партије за коју се подноси понуда) Ј.Н. бр. 

04/2020, поштовао је 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 понуда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Датум                                                                                  потпис понуђача 

 

________________                  _______________________ 

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 
 

 

Уколико понуду подноси група понуђач: Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

-Партија број 1. ВОДОМЕРИ- 
 
 

Закључен између:  

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, мат. бр. 07239408, 

ПИБ: 101004247, текући рачун, број: 205-89615-30, који се води код пословне банке 

„Комерцијална банка“ а.д. Београд и текући рачун, број: 160-117000-22, који се 

води код пословне банке „Banca Intesa“ a.d. Београд, кога заступа в.д. директора 

Трифуновић Душан, економиста (у даљем тексту: наручилац)  

   

и 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(у даљем тексту: понуђач) 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и 

овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

 

Подизвођачи___________________________________са______% учешћа се поверава 

(назив и седиште подизвођача) извршење 

__________________________________________________________________________. 

 

Подизвођачи ___________________________________са______% учешћа се 

поверава (назив и седиште подизвођача) извршење 

__________________________________________________________________________. 

 

          

   Подаци о наручиоцу 

           

          Подаци о понуђачу 

 

ПИБ: 101004247 

 

ПИБ:  

 

Матични број: 07239408 

 

Матични број:  

 

Број рачуна: 205-89615-30 

 

Број рачуна:  
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Телефон: 031/ 3-816-361 Телефон:  

 

Телефакс: 031/ 811-185 

 

Телефакс:  

 

e-mail: office@jkpnasdompozega.co.rs 

 

e-mail:  

                                                       

                                                       Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је ЈКП „Наш Дом“ Пожега, у својству наручиоца, а на 

основу одредаба Закона о јавним набвкама, покренула отворени поступак јавне набавке 

за куповину материјала за одржавање водовода и канализације, Партија број 1. 

водомери.  

Редни број јавне набавке је Ј.Н. број 04/2020. Понуђач је доставио наручиоцу у 

спроведеном отвореном поступку благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду. 

Понуда понуђача, применом критеријума најниже понуђене цене, изабрана је као 

најповољнија. Поступак јавне набавке  из става 1. овог члана окончан је одлуком о 

додели уговора, број______од_____________. године. (попуњава наручилац) 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је купопродаја водомера, по ставкама предвиђеним техничком 

спецификацијом наручиоца, која је саставни део конкурсне документације, а у свему 

према понуди понуђача, број_____од___________године, која је саставни део уговора.  

Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку водомера, према 

диспозицији наручиоца у погледу потреба и динамике, сукцесивно по свим 

прихваћеним условима датим у конкурсној документацији за наведену јавну набавку и 

у понуди понуђача бр._____ од___________. године, која је изабрана као најповољнија 

од стране наручиоца, а који чине саставни део овог уговора. 

Члан 3. 

Купопродајна цена је обострано уговорена између понуђача и наручиоца и 

износи_____________динара без ПДВ-а односно_________динара са ПДВ-ом, у свему 

како је наведено у понуди понуђача, број_____од_____________. године, а која је 

саставни део овог уговора. 

Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати током трајања 

уговора. 

Јединичним ценама обухваћени су сви пратећи и зависни трошкови реализације 

уговора-транспортни трошкови, трошкови испоруке-утовар, царински и други 

евентуални трошкови. 

Странке су сагласне да се плаћање изврши на начин и под условима плаћања 

утврђеним у конкурсној документацији односно у року од 45 дана од дана службеног  

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) 

рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине водомера 

(потврђене од стране наручиоца и понуђача). 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2021. години) биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у финансијском плану 

за 2021.годину. 
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 Члан 4. 

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да за 

водомере који испоручује поседује сертификате и атесте, а све у складу са СРПС, ДИН 

или ИСО стандардом и европским нормама, које ће на тражење наручиоца доставити 

приликом испоруке добара. 

Наручилац у оквиру својих потреба врши поруџбину водомера. Понуђач се обавезује да 

ће добра испоручити у року од___дана од дана писаног захтева (наруџбенице) 

овлашћеног лица наручиоца, послатог путем телефона, поште, е-mail или путем факса 

(понуђач мора да потврди пријем захтева). 

Понуђач се обавезује да ће приликом сваке испоруке водомера доставити наручиоцу 

доказ о квалитету испоручених добара (оригиналне декларације). 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице наручиоца у месту 

испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем робе, што се потврђује 

документом који потписују присутна овлашћена лица понуђача и наручиоца. Документ 

из става 5. овог члана и достављена фактура представљају основ за плаћање уговорене 

цене. 

При свакој испоруци овлашћено лице наручиоца које преузима водомере, у име  и за 

рачун наручиоца, потписује исправу-отпремницу, фискални рачун. 

Понуђач је дужан да за испоруку водомера изда фискални рачун и потписану 

отпремницу са подацима о лицу које је та добра испоручило. 

У случају да понуђач не испуни своју обавезу испоруке водомера у уговореном року, 

наручилац је овлашћен да једнострано раскине уговор, уз накнаду штете који је 

претрпео за сваки дан доцње у испоруци. 

 

Члан 5. 

Водомери које понуђач испоручује морају бити иста они који су наведени у понуди и 

техничкој спецификацији, а током спровођења поступка јавне набавке у коме му је 

додељен уговор тј. морају одговарати свим квалитативним и функционално-техничким 

карактеристикама које је наручилац захтевао у конкурсној документацији.  

Уколико понуђач није у могућности да испоручи неки од водомера, наведених у 

обрасцу понуде и техничкој спецификацији предмета јавне набавке, а који је саставни 

део овог уговора, тј. уколико није у стању да испуни своју обавезу из претходног става 

овог члана, дужан је да испоручи други водомер, истих или бољих техничко-

функционалних карактеристика и нивоа квалитета, по цени која не може бити већа од 

цене која је за то добро исказана у обрасцу понуде и техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке.  

Понуђач је одговоран за квалитет и квантитет испоручених водомера, а у случају 

неквалитетне испоруке дужан је да купцу надокнади сву штету због неодговарајућег 

квалитета. 

Квантитативан пријем водомера врши се приликом пријема у просторијама наручиоца, 

у присуству преставника понуђача и у случају да испорука не одговара уговореној 

количини, понуђач је дужан да у накнадном року од 3 дана испоручи количину добара 

која недостају. 

Све приговоре на квалитет и квантитет водомера наручилац је дужан ставити понуђачу 

најкасније у року од 5 дана од дана пријема водомера. После овог рока понуђач не 

сноси никакву кривицу за материјалне недостатке добара. 
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У погледу гарантног рока примењују се услови произвођача. 

 

                                                                   Члан 6. 

Понуђач ће наручиоцу испоручивати водомере на адресу наручиоца сукцесивно у 

складу са потребама наручиоца у погледу врсте, количине, динамике и места и то место 

испоруке је: магацин ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега. 

Наручилац задржава право да преузме веће или мање количине водомера од количина 

предвиђених у спецификацији, а која је саставни део овог уговора, уколико дође до 

измењених околности у пословању наручиоца. 

Уколико се код наручиоца јави потреба за набавком водомера који нису обухваћени 

понудом, исти се могу набавити по тренутној тржишној цени, а до уговорене 

вредности. 

 

Члан 7. 

Понуђач задржава право да не испоручи водомере  у ситуацијама које су настале као 

последица технолошко-производних или пословно-оперативних проблема. 

Понуђач неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да 

претрпи наручилац.  

Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за извршавање 

свих или неких уговорних обавеза, као и за накнаду штете за делимично, или потпуно, 

неизвршење уговорних обавеза, ону уговорну страну код које је наступио случај више 

силе или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више 

силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за 

време њеног трајања. 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед разлога из 

става 1. овог члана или дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а 

најкасније у року од 24 часа писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку 

ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа 

о постојању разлога који спречавају извршење уговорних обавеза. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, недостатка сирове нафте и други случајеви који су Законом 

утврђени као виша сила. 

 

Члан 8.  

У случају да током трајања овог уговора дође до статусних или промена облика код 

неке од уговорних страна, сва права и обавезе из овог уговора преносе се на правног 

следбеника уговорне стране код које се догодила статусна или промена облика.  

Свака од уговорних страна се обавезује да у року од 8 дана од настанка неке промене од 

значаја за правни промет (промена назива, седишта, делатности, лица овлашћеног за 

заступање, броја текућег рачуна, печата и др.) о томе обавести другу уговорну страну 

писменим путем.  

 

Члан 9. 

Уговорне стране се обавезују да чувају као пословну тајну све информације, податке, 

документа и други материјал, као и све друге пословне тајне другог уговарача за које 

дознају у току трајања овог Уговора. 

Свака уговорна страна дужна је да максимално штити професионални, морални и 

материјални интерес друге уговорне стране.  

 



68 

 

Члан 10. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећти обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 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-а („Сл. гл. РС“, број 68/2015). 

 

Члан 11. 

Уговор о јавној набавци се закључује на одређено време и то за период од годину дана 

од дана потписивања обе уговорне стране. 

У случају да се уговорена вредност реализује пре истека рока на који је закључен овај 

уговор, у том случају ће се благовремено покренути нови поступак јавне набавке у 

складу са одредбама ЗЈН-а.  

 

Члан 12. 

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

воље, вансудским путем уколико: 

1) Понуђач неблаговремено извршава уговорне обавезе, 

2) Понуђач неквалитетно извршава уговорне обавезе, 

3) Понуђач на било који начин грубо крши одредбе овог уговора, 

4) У случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају ни један од горе 

наведених разлога, 

5) Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 3. овог уговора 

Уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити 

у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни 

примерени рок од 10 дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не 

испуни обавезу ни у накнадном року, уговор се сматра раскинутим.  

Уколико до раскида уговора дође због једног од разлога који су наведени у тачакам 1. 

до 4. овог уговора, наручилац поред права на једнострани раскид уговора има право и 

на накнаду штете која проистекне због неиспуњења односно неизвршења.  

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора, одговара за штету причињену 

другој страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. 

лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020). 

Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о раскиду уговора. 

 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају 

споразумно, а уколико то није могуће, исти ће бити решавани пред надлежним судом. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. 

лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020). 

                                                            
                                                         Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна.                                 

Измене и допуне текста овог уговора могућа су само уз пристанак обе уговорне стране 

који је дат у писаном облику. 
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  Члан 15. 

Уговор је сачињен у 5 истоветних примерка, од којих су 2 примерка уговора за 

понуђача, а 3 примерка уговора су за наручиоца.                          

 

 

      ПОНУЂАЧ                                                                                НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                ЈКП „Наш Дом“ Пожега 

                                                                                                             Директор, 

                                                                                                   Трифуновић Душан, економиста 

 

____________________                                                  ______________________________ 
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VI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

-Партија број 2. Унутрашња инсталација- 
 
Закључен између:  

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, мат. бр. 07239408, 

ПИБ: 101004247, текући рачун, број: 205-89615-30, који се води код пословне банке 

„Комерцијална банка“ а.д. Београд и текући рачун, број: 160-117000-22, који се 

води код пословне банке „Banca Intesa“ a.d. Београд, кога заступа в.д. директора 

Трифуновић Душан, економиста (у даљем тексту: наручилац)  

   

и 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(у даљем тексту: понуђач) 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и 

овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

 

Подизвођачи___________________________________са______% учешћа се поверава 

(назив и седиште подизвођача) извршење 

__________________________________________________________________________. 

 

Подизвођачи ___________________________________са______% учешћа се 

поверава (назив и седиште подизвођача) извршење 

__________________________________________________________________________. 

 

          

   Подаци о наручиоцу 

           

          Подаци о понуђачу 

 

ПИБ: 101004247 

 

ПИБ:  

 

Матични број: 07239408 

 

Матични број:  

 

Број рачуна: 205-89615-30 

 

Број рачуна:  

 

Телефон: 031/ 3-816-361 

 

Телефон:  
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Телефакс: 031/ 811-185 

 

Телефакс:  

 

e-mail: office@jkpnasdompozega.co.rs 

 

e-mail:  

                                                                     

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је ЈКП „Наш Дом“ Пожега, у својству наручиоца, а на 

основу одредаба Закона о јавним набвкама, покренула отворени поступак јавне набавке 

за куповину материјала за одржавање водовода и канализације, партија број 2.        

унутрашња инсталација.  

Редни број јавне набавке је Ј.Н. број 04/2020. Понуђач је доставио наручиоцу у 

спроведеном отвореном поступку благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду. 

Понуда понуђача, применом критеријума најниже понуђене цене, изабрана је као 

најповољнија. Поступак јавне набавке  из става 1. овог члана окончан је одлуком о 

додели уговора, број______од_____________. године. (попуњава наручилац) 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је купопродаја делова за унутрашњу инсталацију, по ставкама 

предвиђеним техничком спецификацијом наручиоца, која је саставни део конкурсне 

документације, а у свему према понуди понуђача, број_____од___________године, која 

је саставни део уговора.  

Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку делова за унутрашњу 

инсталацију, према диспозицији наручиоца у погледу потреба и динамике, сукцесивно 

по свим прихваћеним условима датим у конкурсној документацији за наведену јавну 

набавку и у понуди понуђача бр._____ од___________. године, која је изабрана као 

најповољнија од стране наручиоца, а који чине саставни део овог уговора. 

Члан 3. 

Купопродајна цена је обострано уговорена између понуђача и наручиоца и 

износи_____________динара без ПДВ-а односно_________динара са ПДВ-ом, у свему 

како је наведено у понуди понуђача, број_____од_____________. године, а која је 

саставни део овог уговора. 

Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати током трајања 

уговора. 

Јединичним ценама обухваћени су сви пратећи и зависни трошкови реализације 

уговора-транспортни трошкови, трошкови испоруке-утовар, царински и други 

евентуални трошкови. 

Странке су сагласне да се плаћање изврши на начин и под условима плаћања 

утврђеним у конкурсној документацији односно у року од 45 дана од дана службеног  

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) 

рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине водомера 

(потврђене од стране наручиоца и понуђача). 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2021. години) биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у финансијском плану 

за 2021.годину. 
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Члан 4. 

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да за делове 

за унутрашњу инсталацију које испоручује поседује сертификате и атесте, а све у 

складу са СРПС, ДИН или ИСО стандардом и европским нормама, које ће на тражење 

наручиоца доставити приликом испоруке добара. 

Наручилац у оквиру својих потреба врши поруџбину делова за унутрашњу 

инсталацију. Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у року од___дана од дана 

писаног захтева (наруџбенице) овлашћеног лица наручиоца, послатог путем телефона, 

поште, е-mail или путем факса (понуђач мора да потврди пријем захтева). 

Понуђач се обавезује да ће приликом сваке испоруке делова за унутрашњу инсталацију 

доставити наручиоцу доказ о квалитету испоручених добара (оригиналне декларације). 

 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице наручиоца у месту 

испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем робе, што се потврђује 

документом који потписују присутна овлашћена лица понуђача и наручиоца. Документ 

из става 5. овог члана и достављена фактура представљају основ за плаћање уговорене 

цене. 

При свакој испоруци овлашћено лице наручиоца које преузима делове за унутрашњу 

инсталацију, у име  и за рачун наручиоца, потписује исправу-отпремницу, фискални 

рачун. 

Понуђач је дужан да за испоруку делова за унутрашњу инсталацију изда фискални 

рачун и потписану отпремницу са подацима о лицу које је та добра испоручило. 

У случају да понуђач не испуни своју обавезу испоруке делова за унутрашњу 

инсталацију у уговореном року, наручилац је овлашћен да једнострано раскине уговор, 

уз накнаду штете који је претрпео за сваки дан доцње у испоруци. 

 

Члан 5. 

Делове за унутрашњу инсталацију које понуђач испоручује морају бити исти они који 

су наведени у понуди и техничкој спецификацији, а током спровођења поступка јавне 

набавке у коме му је додељен уговор тј. морају одговарати свим квалитативним и 

функционално-техничким карактеристикама које је наручилац захтевао у конкурсној 

документацији.  

Уколико понуђач није у могућности да испоручи неки од делова за унутрашњу 

инсталацију, наведених у обрасцу понуде и техничкој спецификацији предмета јавне 

набавке, а који је саставни део овог уговора, тј. уколико није у стању да испуни своју 

обавезу из претходног става овог члана, дужан је да испоручи други механизам за 

мерење потрошње воде (водомери), истих или бољих техничко-функционалних 

карактеристика и нивоа квалитета, по цени која не може бити већа од цене која је за то 

добро исказана у обрасцу понуде и техничкој спецификацији предмета јавне набавке.  

Понуђач је одговоран за квалитет и квантитет испоручених делова за унутрашњу 

инсталацију, а у случају неквалитетне испоруке дужан је да купцу надокнади сву штету 

због неодговарајућег квалитета. 

Све приговоре на квалитет и квантитет делова за унутрашњу инсталацију наручилац је 

дужан ставити понуђачу најкасније у року од 5 дана од дана пријема делова за 

унутрашњу инсталацију. После овог рока понуђач не сноси никакву кривицу за 

материјалне недостатке добара. 
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Квантитативан пријем делова за унутрашњу инсталацију врши се приликом пријема у 

просторијама наручиоца, у присуству представника понуђача и у случају да испорука 

не одговара уговореној количини, понуђач је дужан да у накнадном року од 3 (три) дана 

испоручи количину добара која недостају. 

У погледу гарантног рока примењују се услови произвођача. 

 

                                                                   Члан 6. 

Понуђач ће наручиоцу испоручивати делове за унутрашњу инсталацију на адресу 

наручиоца сукцесивно у складу са потребама наручиоца у погледу врсте, количине, 

динамике и места и то место испоруке је: магацин ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена 

пијаца бр. 7. 31210 Пожега. 

Наручилац задржава право да преузме веће или мање количине делова за унутрашњу 

инсталацију од количина предвиђених у спецификацији, а која је саставни део овог 

уговора, уколико дође до измењених околности у пословању наручиоца. 

 

 

Уколико се код наручиоца  јави потреба за набавком делова за унутрашњу инсталацију 

који нису обухваћена понудом, исти се могу набавити по тренутној тржишној цени, а 

до уговорене вредности. 

 

Члан 7. 

Понуђач задржава право да не испоручи делове за унутрашњу инсталацију у 

ситуацијама које су настале као последица технолошко-производних или пословно-

оперативних проблема. 

Понуђач неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да 

претрпи наручилац.  

Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за извршавање 

свих или неких уговорних обавеза, као и за накнаду штете за делимично, или потпуно, 

неизвршење уговорних обавеза, ону уговорну страну код које је наступио случај више 

силе или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више 

силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за 

време њеног трајања. 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед разлога из 

става 1. овог члана или дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а 

најкасније у року од 24 часа писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку 

ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа 

о постојању разлога који спречавају извршење уговорних обавеза. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, недостатка сирове нафте и други случајеви који су Законом 

утврђени као виша сила. 

 

Члан 8.  

У случају да током трајања овог уговора дође до статусних или промена облика код 

неке од уговорних страна, сва права и обавезе из овог уговора преносе се на правног 

следбеника уговорне стране код које се догодила статусна или промена облика.  

Свака од уговорних страна се обавезује да у року од 8 дана од настанка неке промене од 

значаја за правни промет (промена назива, седишта, делатности, лица овлашћеног за 
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заступање, броја текућег рачуна, печата и др.) о томе обавести другу уговорну страну 

писменим путем.  

 

Члан 9. 

Уговорне стране се обавезују да чувају као пословну тајну све информације, податке, 

документа и други материјал, као и све друге пословне тајне другог уговарача за које 

дознају у току трајања овог Уговора. 

Свака уговорна страна дужна је да максимално штити професионални, морални и 

материјални интерес друге уговорне стране.  

 

Члан 10. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећти обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 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-а („Сл. гл. РС“, број 68/2015). 

 

Члан 11. 

Уговор о јавној набавци се закључује на одређено време и то за период од годину дана 

од дана потписивања обе уговорне стране. 

У случају да се уговорена вредност реализује пре истека рока на који је закључен овај 

уговор, у том случају ће се благовремено покренути нови поступак јавне набавке у 

складу са одредбама ЗЈН-а.  

 

Члан 12. 

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

воље, вансудским путем уколико: 

1) Понуђач неблаговремено извршава уговорне обавезе, 

2) Понуђач неквалитетно извршава уговорне обавезе, 

3) Понуђач на било који начин грубо крши одредбе овог уговора, 

4) У случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају ни један од горе 

наведених разлога, 

5) Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 3. овог уговора 

Уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити 

у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни 

примерени рок од 10 дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не 

испуни обавезу ни у накнадном року, уговор се сматра раскинутим.  

Уколико до раскида уговора дође због једног од разлога који су наведени у тачакам 1. 

до 4. овог уговора, наручилац поред права на једнострани раскид уговора има право и 

на накнаду штете која проистекне због неиспуњења односно неизвршења.  

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора, одговара за штету причињену 

другој страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. 

лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020). 

Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о раскиду уговора. 

 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају 

споразумно, а уколико то није могуће, исти ће бити решавани пред надлежним судом. 
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Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. 

лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020). 

                                                            
                                                         Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна. 

Измене и допуне текста овог уговора могућа су само уз пристанак обе уговорне стране 

који је дат у писаном облику. 

 

   Члан 15. 

Уговор је сачињен у 5 истоветних примерка, од којих су 2 примерка уговора за 

понуђача, а 3 примерка уговора су за наручиоца.      

 

                     

      ПОНУЂАЧ                                                                               НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                ЈКП „Наш Дом“ Пожега 

                                                                                                          в.д. директора, 

                                                                                                  Трифуновић Душан, економиста 

 

____________________                                                  ______________________________ 
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VI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

-Партија број 3. спољашња инсталација- 
 

 

Закључен између:  

ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, мат. бр. 07239408, 

ПИБ: 101004247, текући рачун, број: 205-89615-30, који се води код пословне банке 

„Комерцијална банка“ а.д. Београд и текући рачун, број: 160-117000-22, који се 

води код пословне банке „Banca Intesa“ a.d. Београд, кога заступа в.д. директора 

Трифуновић Душан, економиста (у даљем тексту: наручилац)  

   

и 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(у даљем тексту: понуђач) 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и 

овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

 

Подизвођачи___________________________________са______% учешћа се поверава 

(назив и седиште подизвођача) извршење 

__________________________________________________________________________. 

 

Подизвођачи ___________________________________са______% учешћа се 

поверава (назив и седиште подизвођача) извршење 

__________________________________________________________________________. 

 

          

   Подаци о наручиоцу 

           

          Подаци о понуђачу 

 

ПИБ: 101004247 

 

ПИБ:  

 

Матични број: 07239408 

 

Матични број:  

 

Број рачуна: 205-89615-30 

 

Број рачуна:  

 

Телефон: 031/ 3-816-361 
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Телефон:  

 

Телефакс: 031/ 811-185 

 

Телефакс:  

 

e-mail: office@jkpnasdompozega.co.rs 

 

e-mail:  

                                                          

                                                       Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је ЈКП „Наш Дом“ Пожега, у својству наручиоца, а на 

основу одредаба Закона о јавним набвкама, покренула отворени поступак јавне набавке 

за куповину материјала за одржавање водовода и канализације, партија број 3. 

спољашња инсталација.  

Редни број јавне набавке је Ј.Н. број 04/2020. Понуђач је доставио наручиоцу у 

спроведеном отвореном поступку благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду. 

Понуда понуђача, применом критеријума најниже понуђене цене, изабрана је као 

најповољнија. Поступак јавне набавке  из става 1. овог члана окончан је одлуком о 

додели уговора, број______од_____________. године. (попуњава наручилац) 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је купопродаја делова за спољашњу инсталацију, по ставкама 

предвиђеним техничком спецификацијом наручиоца, која је саставни део конкурсне 

документације, а у свему према понуди понуђача, број_____од___________године, која 

је саставни део уговора.  

Понуђач се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку делова за спољашњу 

инсталацију, према диспозицији наручиоца у погледу потреба и динамике, сукцесивно 

по свим прихваћеним условима датим у конкурсној документацији за наведену јавну 

набавку и у понуди понуђача бр._____ од___________.године, која је изабрана као 

најповољнија од стране наручиоца, а који чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 3. 

Купопродајна цена је обострано уговорена између понуђача и наручиоца и 

износи_____________динара без ПДВ-а односно_________динара са ПДВ-ом, у свему 

како је наведено у понуди понуђача, број_____од_____________. године, а која је 

саставни део овог уговора. 

Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати током трајања 

уговора. 

Јединичним ценама обухваћени су сви пратећи и зависни трошкови реализације 

уговора-транспортни трошкови, трошкови испоруке-утовар, царински и други 

евентуални трошкови. 

Странке су сагласне да се плаћање изврши на начин и под условима плаћања 

утврђеним у конкурсној документацији односно у року од 45 дана од дана службеног  

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) 

рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине водомера 

(потврђене од стране наручиоца и понуђача). 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2021. години) биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у финансијском плану 

за 2021.годину. 
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Члан 4. 

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу да за делове 

за спољашњу инсталацију које испоручује поседује сертификате и атесте, а све у 

складу са СРПС, ДИН или ИСО стандардом и европским нормама, које ће на тражење 

наручиоца доставити приликом испоруке добара. 

Наручилац у оквиру својих потреба врши поруџбину делова за спољашњу инсталацију. 

Понуђач се обавезује да ће добра испоручити у року од___дана од дана писаног захтева 

(наруџбенице) овлашћеног лица наручиоца, послатог путем телефона, поште, е-mail 

или путем факса (понуђач мора да потврди пријем захтева). 

 

 

Понуђач се обавезује да ће приликом сваке испоруке делова за спољашњу инсталацију 

доставити наручиоцу доказ о квалитету испоручених добара (оригиналне декларације). 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице наручиоца у месту 

испоруке изврши квалитативан и квантитативан пријем робе, што се потврђује 

документом који потписују присутна овлашћена лица понуђача и наручиоца. Документ 

из става 5. овог члана и достављена фактура представљају основ за плаћање уговорене 

цене. 

При свакој испоруци овлашћено лице наручиоца које преузима делове за спољашњу 

инсталацију, у име  и за рачун наручиоца, потписује исправу-отпремницу, фискални 

рачун. 

Понуђач је дужан да за испоруку делова за спољашњу инсталацију изда фискални 

рачун и потписану отпремницу са подацима о лицу које је та добра испоручило. 

У случају да понуђач не испуни своју обавезу испоруке делова за спољашњу 

инсталацију у уговореном року, наручилац је овлашћен да једнострано раскине уговор, 

уз накнаду штете који је претрпео за сваки дан доцње у испоруци. 

 

Члан 5. 

Делове за спољашњу инсталацију које понуђач испоручује морају бити исти они који 

су наведени у понуди и техничкој спецификацији, а током спровођења поступка јавне 

набавке у коме му је додељен уговор тј. морају одговарати свим квалитативним и 

функционално-техничким карактеристикама које је наручилац захтевао у конкурсној 

документацији.  

Уколико понуђач није у могућности да испоручи неки од делова за спољашњу 

инсталацију, наведених у обрасцу понуде и техничкој спецификацији предмета јавне 

набавке, а који је саставни део овог уговора, тј. уколико није у стању да испуни своју 

обавезу из претходног става овог члана, дужан је да испоручи други део за спољашњу 

инсталацију, истих или бољих техничко-функционалних карактеристика и нивоа 

квалитета, по цени која не може бити већа од цене која је за то добро исказана у 

обрасцу понуде и техничкој спецификацији предмета јавне набавке.  

Понуђач је одговоран за квалитет и квантитет испоручених делова за спољашњу 

инсталацију, а у случају неквалитетне испоруке дужан је да купцу надокнади сву штету 

због неодговарајућег квалитета. 

Квантитативан пријем делова за спољашњу инсталацију врши се приликом пријема у 

просторијама наручиоца, у присуству преставника понуђача и у случају да испорука не 
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одговара уговореној количини, понуђач је дужан да у накнадном року од 3 (три) дана 

испоручи количину добара која недостају. 

Све приговоре на квалитет и квантитет делова за спољашњу инсталацију наручилац је 

дужан ставити понуђачу најкасније у року од 5 дана од дана пријема делова за 

спољашњу инсталацију. После овог рока понуђач не сноси никакву кривицу за 

материјалне недостатке добара. 

У погледу гарантног рока примењују се услови произвођача. 

 

                                                                   Члан 6. 

Понуђач ће наручиоцу испоручивати делове за спољашњу инсталацију на адресу 

наручиоца сукцесивно у складу са потребама наручиоца у погледу врсте, количине, 

динамике и места и то место испоруке је: магацин ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена 

пијаца бр. 7. 31210 Пожега. 

Наручилац задржава право да преузме веће или мање количине делова за спољашњу 

инсталацију од количина предвиђених у спецификацији, а која је саставни део овог 

уговора, уколико дође до измењених околности у пословању наручиоца. 

Уколико се код наручиоца  јави потреба за набавком делова за спољашњу инсталацију 

који нису обухваћена понудом, исти се могу набавити по тренутној тржишној цени, а 

до уговорене вредности. 

 

Члан 7. 

Понуђач задржава право да не испоручи делова за спољашњу инсталацију у 

ситуацијама које су настале као последица технолошко-производних или пословно-

оперативних проблема. 

Понуђач неће бити одговоран за штету коју би по том основу евентуално могао да 

претрпи наручилац.  

Дејство више силе подразумева случај који ослобађа од одговорности за извршавање 

свих или неких уговорних обавеза, као и за накнаду штете за делимично, или потпуно, 

неизвршење уговорних обавеза, ону уговорну страну код које је наступио случај више 

силе или обе уговорне стране, када је код обе уговорне стране наступио случај више 

силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе одлаже се за 

време њеног трајања. 

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед разлога из 

става 1. овог члана или дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а 

најкасније у року од 24 часа писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку 

ових околности и њиховом процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа 

о постојању разлога који спречавају извршење уговорних обавеза. 

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 

транспортне несреће, недостатка сирове нафте и други случајеви који су Законом 

утврђени као виша сила. 

 

Члан 8.  

У случају да током трајања овог уговора дође до статусних или промена облика код 

неке од уговорних страна, сва права и обавезе из овог уговора преносе се на правног 

следбеника уговорне стране код које се догодила статусна или промена облика.  

Свака од уговорних страна се обавезује да у року од 8 дана од настанка неке промене од 

значаја за правни промет (промена назива, седишта, делатности, лица овлашћеног за 
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заступање, броја текућег рачуна, печата и др.) о томе обавести другу уговорну страну 

писменим путем.  

 

Члан 9. 

Уговорне стране се обавезују да чувају као пословну тајну све информације, податке, 

документа и други материјал, као и све друге пословне тајне другог уговарача за које 

дознају у току трајања овог уговора. 

Свака уговорна страна дужна је да максимално штити професионални, морални и 

материјални интерес друге уговорне стране.  

 

Члан 10. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећти обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 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 о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 

 

Члан 11. 

Уговор о јавној набавци се закључује на одређено време и то за период од годину дана 

од дана потписивања обе уговорне стране. 

У случају да се уговорена вредност реализује пре истека рока на који је закључен овај 

уговор, у том случају ће се благовремено покренути нови поступак јавне набавке у 

складу са одредбама ЗЈН-а.  

 

Члан 12. 

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

воље, вансудским путем уколико: 

1) Понуђач неблаговремено извршава уговорне обавезе, 

2) Понуђач неквалитетно извршава уговорне обавезе, 

3) Понуђач на било који начин грубо крши одредбе овог уговора, 

4) У случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају ни један од горе 

наведених разлога, 

5) Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 3. овог уговора 

Уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој уговорној страни доставити 

у писаној форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни 

примерени рок од дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни 

обавезу ни у накнадном року, уговор се сматра раскинутим.  

Уколико до раскида уговора дође због једног од разлога који су наведени у тачакам 1. 

до 4. овог уговора, наручилац поред права на једнострани раскид уговора има право и 

на накнаду штете која проистекне због неиспуњења односно неизвршења.  

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора, одговара за штету причињену 

другој страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. 

лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020). 

Уговор се сматра раскинутим даном пријема писменог обавештења о раскиду уговора. 

                                                                   

                                                                  Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају 

споразумно, а уколико то није могуће, исти ће бити решавани пред надлежним судом. 
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Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 

уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист 

СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. 

лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020). 

                                                            
                                                      Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна. 

Измене и допуне текста овог уговора могућа су само уз пристанак обе уговорне стране 

који је дат у писаном облику. 

 

                                                                  Члан 16. 

Уговор је сачињен у 5 истоветних примерка, од којих су 2 примерка уговора за 

понуђача, а 3 примерка уговора су за наручиоца.      

 

                     

      ПОНУЂАЧ                                                                               НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                                ЈКП „Наш Дом“ Пожега 

                                                                                                          в.д. директора, 

                                                                                                  Трифуновић Душан, економиста 

 

____________________                                                  ______________________________ 
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VII. 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, понуда мора садржати целокупну конкурсну документацију (све странице од 1 

до 90), иста мора бити повезана на начин којим се са сигурношћу може утврдити да у 

истој након отварања понуда ништа није мењано нити додавано. Понуђач подноси 

понуду 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 „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 

Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку велике вредности, добра, материјал 

за одржавање водовода и канализације, партија број________________(навести 

број партије за коју се подноси понуда), Ј.Н. бр. 04/2020-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.06.2020. године 

до 12 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.06.2020. године, у 12 часова и 

30 минута. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

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

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или 

испоруке добара и сл, 

 Образац понуде (Образац 1),  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2), 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3), 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4), 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке-чл. 75. и 76. ЗЈН-а (Образац 5), 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке-члан 75. ЗЈН-а (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН-а (Образац 7), 

 Модел уговора, 
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 Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке (само уколико понуђач наступа са групом 
понуђача), 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована у 3 партије и то: 

- Партија 1-механизми за мерење потрошње воде (водомери), 
- Партија 2-унутрашња инсталација, 
- Партија 3-спољашња инсталација. 

 
Понуђач може да поднесе понуду за једну партију, више партија или све партије. 
Понуда мора да обухвати накмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да попуни образац понуде и модел уговора за ону партију за коју даје 
понуду или да попуни све обрасце понуде и моделе уговора уколико подноси понуду за 
све партије. 
Докази из члана 75. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не 
морају бити достављени за сваку партију посебно односно могу бити достављени у 
једном примерку за све партије 
  

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

 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Наш Дом“ 

Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку велике вредности, добра, материјал за 

одржавање водовода и канализације, Партија број__________________(навести 

број партије за коју се подноси понуда), Ј.Н. бр. 04/2020-НЕ ОТВАРАТИ”.  
или 

„Допуна понуде за јавну набавку велике вредности, добра, материјал за 

одржавање водовода и канализације, Партија број___________________(навести 

број партије за коју се подноси понуда), Ј.Н. бр. 04/2020-НЕ ОТВАРАТИ”.  

или 

„Опозив понуде за јавну набавку велике вредности, добра, материјал за 

одржавање водовода и канализације, Ј.Н. бр. 04/2020-НЕ ОТВАРАТИ”. 
или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку велике вредности, добра, материјал за 

одржавање водовода и канализације, Партија број____________________(навести 

број партије за коју се подноси понуда), Ј.Н. бр. 04/2020-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. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

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

(Образац 1 у поглављу V) 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 који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 

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. став 4. тачка 1. И 

тачка 2. ЗЈН и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

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 
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Странке су сагласне да се плаћање изврши на начин и под условима плаћања 

утврђеним у конкурсној документацији односно у року од 45 дана од дана службеног  

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017) 

рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине водомера 

(потврђене од стране наручиоца и понуђача). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока: 
На гарантни рок за испоручена добра примењиваће се услови произвођача. 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара: 
Рок испоруке добара: не може бити дужи од 2 дана од тренутка пријема захтева 

понуђача. Захтев може бити упућен усмено, путем телефона, као и путем писаног 

захтева упућеног телефаксом, електронском поштом или непосредном предајом.  

Уколико је наруџбина извршена телефаксом или електронском поштом, понуђач је 

дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему 

наруџбине.  

Понуђач ће добра испоручивати сукцесивно, према диспозицији наручиоца у погледу 

потреба и динамике, за време трајања уговора, с тим што наручилац задржава право да 

преузме веће или мање количине од количина предвиђених спецификацијом, према 

указаним потребама. 

 Место испоруке добара: Магацин ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр.7. 

31210 Пожега. 

 Понуђач је обавезан да испоруку врши у редовним условима у оквиру радног времена 

наручиоца од 07 часова до 15 часова, а у ванредним условима, према потреби наручиоца 

и ван радног времена у уговореном року. Добра морају бити у оригиналној амбалажи, 

заштићена од било каквих оштећења приликом транспорта. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде: 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

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 

(ПДВ-а). 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 

ПДВ-а, сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.  

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

чланом 92. ЗЈН-а. 

Ако понуђена цена укључује увозну царинску декларацију, трошкове шпедиције, 

трошкове царињења и остале зависне трошкове-додатни трошкови неће бити 

признати, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Министарсту заштите животне средине, Министарству рударства и енергетике 

и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

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

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

„Наш Дом“ Пожега, ул. Зелена пијаца бр. 7. 31210 Пожега, путем e-mail: 

marko2904@gmail.com, као и путем факса, број 031/811-185, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 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, за јавну набавку велике 

вредности, добра, материјал за одржавање водовода и канализације, Партија 

број___________________(навести број партије за коју се захтевају додатне 

информације или појашњењима конкурсне документације ), Ј.Н. бр. 04/2020. 

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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

mailto:marko2904@gmail.com
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друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

14. 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. ЗЈН).  

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.  

 

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. ЗАКОНА) 

Наручилац може одбити понуду уколико оседује доказ да је понуђач у претходне 3 

(три) године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 

- Поступао супротно забрани из члана 23 и члана 25. ЗЈН-а 

- Учинио повреду конкуренције, 

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

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

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученом уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ из става 1. и става 2. овог члана може бити:  

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, 

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза, 

- Исправа о наплаћеној уговорној казни, 

- Рекламације потрошача односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року, 

- Извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом односно уговором, 

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи, 

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи односно чланови групе понуђача, 
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- Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама, 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. овог члана, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврсан.   

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

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 

e-mail: marko2904@gmail.com, факсом на број 031/811-185 или 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 члан 63. став 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 члан 108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члан 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.  

mailto:marko2904@gmail.com
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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, 

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. 

 

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

износу од 120.000,00 динара, у складу са чланом 156. ЗJН, текући рачун, број: 840-

30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци 

јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП, назив 

наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. 

 

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 на износ од 120.000,00 динара. 

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

   (5) шифру плаћања: 153 или 253,  

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

захтев за заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП,__________________________________(навести назив наручиоца), 

јавна набавка______(навести редни број јавне набавкe), 

   (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,  

или  

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

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе наведене под тачком 1,  

или 

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

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

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

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

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава) 

или 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана од 138. до члана 166. 

ЗЈН. 

 

18. 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 

понуда.  (Образац 7. из поглавља V). 

 

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећти обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 

повећати максимално до 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, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у 

конкурсној документацији и уговору о јавној набавци. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и 

других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и 

прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци односно  

 

предвиђени посебним прописом. Променом цене не сматра се усклађивање цене са 

унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији. 

Лимити из става 1. не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Изменом уговора о јавној набавци из става 1. и става 2. не може се мењати предмет 

набавке.  

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР  БИТИ  ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 

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

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

тачка 5. ЗЈН. 


