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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у 
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 901 од 22.04.2016.године и 
Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке број 902 од 
22.04.2016.године, припремљена је 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ 
Адреса наручиоца: Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац 
Меил адреса: vodovod.aleksinac@gmail.com 
Интернет страница Наручиоца: www.vodovodal.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник, РС“, број 68/2015) и Правилником о обавезним елементима 
конкурсне документације поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС" број 86/2015). 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка добара, ЈН.бр. 19-958/2016 је   
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 
Набавка је обликована у  једанаест ( 11)  партија и то : 

ПАРТИЈА 1: Цевни материјал 
ПАРТИЈА 2: Ливени фазонски комади 
ПАРТИЈА 3 : Затварачи и вентили 
ПАРТИЈА 4: Хидранти и арматуре 
ПАРТИЈА 5: Репаратур спојнице и огрлице од прохрома 
ПАРТИЈА 6 : Универзалне спојнице и фланш адаптери 
ПАРТИЈА 7 : Елктрофузиони материјал 
ПАРТИЈА 8: Поцинкован и месинган фитинг и арматуре 
ПАРТИЈА 9: Вентили са сигурносним кључем 
ПАРТИЈА 10: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 
ПАРТИЈА 11: Заштитне траке за обележавање и трасирање цеви 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
    Није у питању резервисана набавка 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
    Не спроводи се електронска лицитација 
7. Контакт (лице или служба)  
Додатне информације о наведеној набавци, могу се добити сваког радног дана у времену од 
07:00 до 15:00 часова, особа за контакт је је  Милена Брзаковић на броју тел.фах 018/804-816  
или меил адреси vodovod.aleksinac@gmail.com 

8. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 19-958/2016 су добра и то Водоводни материјал, ознаке из 

општег речника набавки : 46130000 
9. Партије 
Набавка је обликована у једанаест  ( 11 ) партија : 

ПАРТИЈА 1: Цевни материјал 
ПАРТИЈА 2: Ливени фазонски комади 
ПАРТИЈА 3 : Затварачи и вентили 
ПАРТИЈА 4: Хидранти и арматуре 
ПАРТИЈА 5: Репаратур спојнице и огрлице од прохрома 
ПАРТИЈА 6 : Универзалне спојнице и фланш адаптери 
ПАРТИЈА 7 : Елктрофузиони материјал 
ПАРТИЈА 8: Поцинкован и месинган фитинг и арматуре 
ПАРТИЈА 9: Вентили са сигурносним кључем 
ПАРТИЈА 10: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 
ПАРТИЈА 11: Заштитне траке за обележавање и трасирање цеви 
Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације 

mailto:vodovod.aleksinac@gmail.com
http://www.vodovodal.rs/
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 II ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
1. Врста и опис добара која су предмет набавке: Водоводни материјал: 

ПАРТИЈА 1: Цевни материјал 
ПАРТИЈА 2: Ливени фазонски комади 
ПАРТИЈА 3 : Затварачи и вентили 
ПАРТИЈА 4: Хидранти и арматуре 
ПАРТИЈА 5: Репаратур спојнице и огрлице од прохрома 
ПАРТИЈА 6 : Универзалне спојнице и фланш адаптери 
ПАРТИЈА 7 : Елктрофузиони материјал 
ПАРТИЈА 8: Поцинкован и месинган фитинг и арматуре 
ПАРТИЈА 9: Вентили са сигурносним кључем 
ПАРТИЈА 10: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 
ПАРТИЈА 11: Заштитне траке за обележавање и трасирање цеви 

2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Начин обезбеђивања гаранције квалитета је оргинал бланко соло меница за добро 
извршење уговора као и бланко соло меница  за отклањање недостатака у гарантном року  
Рок извршења уговорене обавезе: 12 месеци од дана закључеља уговора  

3. Место извршења услуга : франко магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац у 
ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу 
Трошкови испоруке предметних добара падају на терет Понуђача, тако да исти 
морају бити урачунати у понуђену цену с тим да се Наручилац обавезује да неће 
наручивати добра испод минималне количине наведене за сваку партију 
понаособ у делу IV Техничка спецификација, део техничке карактеристике. 

 
Напомена: Наручилац не преузима обавезу набавке комплетне количине предметних 
добара и услуга из спецификације, већ ће набавку вршити у складу са својим стварним 
потребам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Измена Конкурсне документације у отвореном поступку  за ЈН бр. 19-958/2016         5/159 

 

 III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА и КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Партију 1 – Цевни материјал 

р.бр. Спецификација јед.мере Колич. 

1 
PE Ø20 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 бара 

m 200 
 (котур 200 m паковање) 

2 
PE Ø25 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 бара 

m 2000 
 (котур 200 m паковање) 

3 
PE Ø25 mm HDPE PE100RC цеви за водовод PN 10 бара 

m 800 
 (котур 200 m паковање) 

4 
PE Ø32 mm HDPE PE-PE100  цеви за водовод PN 10 бара  

m 400 
 (котур 200 m паковање) 

5 
PE Ø40 mm HDPE PE-PE100цеви за водовод PN 10 бара  

m 400 
 (котур 200 m паковање) 

6 
PE Ø40 mm HDPE PE100RC цеви за водовод PN 10 бара 

m 400 
 (котур 200 m паковање) 

7 
PE Ø50 mm HDPE PE-PE100цеви за водовод PN 10 бара  

m 400 
 (котур 200 m паковање) 

8 
PE Ø63 mm HDPE PE-PE100  цеви за водовод  PN 10 бара  

m 400 
(котур 200 m паковање)  

9 
PE Ø63 mm HDPE PE100RC цеви за водовод PN 10 бара  

m 200 
(котур 200 m паковање)  

10 
PE Ø75 mm HDPE PE-PE100  цеви за водовод  PN 10 бара    

m 100 
 (котур 20 m паковање) 

11 
PE Ø90 mm HDPE PE-PE100  цеви за водовод  PN 10 бара   

m 400 
 (котур 100 m паковање) 

12 
PE Ø110 mm HDPE PE-PE100  цеви за водовод  PN 10 бара   

m 1200 
 (котур 100 m паковање) 

13 
PE Ø110 mm HDPE PE100RC  цеви за водовод  PN 10 бара   

m 400 
 (котур 100 m паковање) 

14 
PE Ø125 mm HDPE PE-PE100  цеви за водовод  PN 10 бара   

m 12 
(штап цеви дужине 12 m)  

15 
PE Ø140 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 бара  

m 12 
(штап цеви дужине 12 m)  

16 
PE Ø160 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 bara  

m 240 
(штап цеви дужине 12 m)  

17 
PE Ø160 mm HDPE PE100RC цеви за водовод PN 10 bara  

m 48 
(штап цеви дужине 12 m)  

18 
PE Ø180 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 bara  

m 12 
(штап цеви дужине 12 m)  

19 PE Ø200 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 bara  m 12 
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(штап цеви дужине 12 m)  

20 
PE Ø225 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 bara  

m 24 
 (штап цеви дужине 12 m) 

21 
PE Ø250 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 бара  

m 12 
 (штап цеви дужине 6 m) 

22 
PE Ø315 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 бара  

m 12 
 (штап цеви дужине 12 m) 

23 
PE Ø560 mm HDPE PE-PE100 цеви за водовод PN 10 бара  

m 6 
 (штап цеви дужине 6 m) 

24 
Канализациона PVC цев Ø110 SDR51 

m 50 
(цеви дужине 1 и 2 m) 

25 
Канализациона PVC цев Ø125 SDR51 

m 20 
(цеви дужине 1 и 2 m) 

26 
Канализациона PVC цев Ø160 SDR51 

m 20 
(цеви дужине 1 и 2 m) 

27 
Канализациона PVC цев Ø200 SDR51 

m 10 
(цеви дужине 1 и 2 m) 

28 
Канализациона PVC цев Ø250 SDR51 

m 10 
(цеви дужине 1 и 2 m) 

29 

Спојни елементи за канализационе цеви - клизне спојке Ø110 
PVC ком 20 

  

30 

Спојни елементи за канализационе цеви - клизне спојке Ø125 
PVC ком 15 

      

31 

Спојни елементи за канализационе цеви - клизне спојке Ø160 
PVC ком 20 

      

32 

Спојни елементи за канализационе цеви - клизне спојке Ø200 
PVC ком 10 

      

33 

Спојни елементи за канализационе цеви - клизне спојке Ø250 
PVC ком 10 

      

34 

Спојни елементи за канализационе цеви - Лук 90 или 45°  Ø110 

PVC ком 25 

  

35 

Спојни елементи за канализационе цеви - Лук 90 или 45°  Ø125 

PVC ком 15 

  

36 

Спојни елементи за канализационе цеви - Лук 90 или 45°  Ø160 

PVC ком 20 

  

37 

Спојни елементи за канализационе цеви - Лук 90 или 45°  Ø200 

PVC ком 10 

  

38 
Спојни елементи за канализационе цеви - Лук 90 или 45°  Ø250 

PVC 
ком 10 
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39 
Канализациона рачва  PVC Ø110/110 

ком 10 
      

40 
Канализациона рачва PVC Ø125/125 

ком 5 
      

41 
Канализациона рачва PVC Ø160/160 

ком 10 
      

42 
Канализациона рачва PVC Ø200/200 

ком 5 
      

43 
Канализациона рачва PVC Ø250/200 

ком 5 
      

44 
Канализациони редуцир PVC Ø125/110 

ком 10 
      

45 
Канализациони редуцир PVC Ø160/125 

ком 10 
      

46 
Канализациони редуцир PVC Ø160/110 

ком 10 
      

47 
Канализациони редуцир PVC Ø200/110 

ком 10 
      

48 
Канализациони редуцир PVC Ø200/160 

ком 5 
      

49 
Канализациони неповратни вентил PVC Ø110 

ком 1 
      

50 
Канализациони неповратни вентил PVC Ø160 

ком 1 
      

51 

Канализациона цев ребраста двослојна од PE, PP или ПВЦ-а, 
унутрашњи 

ком 2 
пречник Ø250mm,унутр.глатка,цев дуж.6 m, SN4 (према SRPS-
EN13476) 

52 

Канализациона цев ребраста двослојна од PE, PP или ПВЦ-а, 
унутрашњи 

ком 2 
пречник Ø300mm,унутр.глатка,цев дуж.6 m, SN4 (према SRPS-
EN13476) 

53 

Канализациона цев ребраста двослојна од PE, PP или ПВЦ-а, 
унутрашњи 

ком 2 
пречник Ø400mm,унутр.глатка,цев дуж.6 m, SN4 (према SRPS-
EN13476) 

54 
Једнослојно ребрасто црево од PЕ, спољашњи пречник Ø110mm, 

m 50 
паковање котур (намена усис фекалне цистерне) 

55 
цев PVC-U Ø25 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

m 20 
(штап цеви дужине 5 m)  

56 
цев PVC-U Ø32 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

m 20 
(штап цеви дужине 5 m)  

57 
цев PVC-U Ø40 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

m 20 
(штап цеви дужине 5 m)  



Измена Конкурсне документације у отвореном поступку  за ЈН бр. 19-958/2016         8/159 

 

58 
цев PVC-U Ø50 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

m 10 
(штап цеви дужине 5 m)  

59 
цев PVC-U Ø63 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

m 10 
(штап цеви дужине 5 m)  

60 

кугла вентил PVC Ø25 mm PN10 бара, за спајање цементним 
лепком ком 2 

(вентил је са холендером на коме се лепи PVC-U цев) 

61 

кугла вентил PVC Ø32 mm PN10 бара, за спајање цементним 
лепком ком 2 

(вентил је са холендером на коме се лепи PVC-U цев) 

62 

кугла вентил PVC Ø40 mm PN10 бара, за спајање цементним 
лепком ком 2 

(вентил је са холендером на коме се лепи PVC-U цев) 

63 

кугла вентил PVC Ø50 mm PN10 бара, за спајање цементним 
лепком ком 2 

(вентил је са холендером на коме се лепи PVC-U цев) 

64 
Холендер PVC Ø25 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

ком 2 
  

65 
Холендер PVC Ø32 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

ком 2 
  

66 
Холендер PVC Ø40 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

ком 2 
  

67 
Холендер PVC Ø50 mm PN10 бара, спајање цементним лепком 

ком 2 
  

68 
Т-комад PVC-U Ø25 mm PN10 бара 

ком 4 
  

69 
Т-комад PVC-U Ø32 mm PN10 бара 

ком 4 
  

70 
Т-комад PVC-U Ø40 mm PN10 бара 

ком 4 
  

71 
Т-комад PVC-U Ø50 mm PN10 бара 

ком 4 
  

72 
Колено 45 или 90 PVC-U Ø25 mm PN10 бара 

ком 10 
  

73 
Колено 45 или 90 PVC-U Ø32 mm PN10 бара 

ком 10 
  

74 
Колено 45 или 90 PVC-U Ø40 mm PN10 бара 

ком 10 
  

75 
Колено 45 или 90 PVC-U Ø50 mm PN10 бара 

ком 10 
  

76 
Муф PVC-U Ø25 mm PN10 бара 

ком 10 
  

77 
Муф PVC-U Ø32 mm PN10 бара 

ком 10 
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78 
Муф PVC-U Ø40 mm PN10 бара 

ком 10 
  

79 
Муф PVC-U Ø50 mm PN10 бара 

ком 10 
  

80 
Редуцир PVC-U Ø32/25 mm PN10 бара 

ком 10 
  

81 
Редуцир PVC-U Ø25/20 mm PN10 бара 

ком 10 
  

82 
Редуцир PVC-U Ø40/32 mm PN10 бара 

ком 10 
  

83 
Редуцир PVC-U Ø40/25 mm PN10 бара 

ком 10 
  

84 
Редуцир PVC-U Ø40/20 mm PN10 бара 

ком 10 
  

85 
Редуцир PVC-U Ø50/50 mm PN10 бара 

ком 10 
  

86 
Редуцир PVC-U Ø50/32 mm PN10 бара 

ком 10 
  

87 
Прелаз UN PVC-U Ø25 mm / 3/4" PN10 бара 

ком 8 
  

88 
Прелаз UN PVC-U Ø32 mm / 1" PN10 бара 

ком 8 
  

89 
Прелаз UN PVC-U Ø40 mm / 5/4" PN10 бара 

ком 8 
  

90 
Прелаз SN PVC-U Ø50 mm / 6/4" PN10 бара 

ком 4 
  

91 
Прелаз SN PVC-U Ø25 mm / 3/4" PN10 бара 

ком 4 
  

92 
Прелаз SN PVC-U Ø32 mm / 1" PN10 бара 

ком 4 
  

93 
Прелаз SN PVC-U Ø40 mm / 5/4" PN10 бара 

ком 4 
  

94 
Прелаз SN PVC-U Ø50 mm / 6/4" PN10 бара 

ком 4 
  

95 

Неповратни кугла вентил PVC-U Ø50 mm PN10 бара са 
холендерима  ком 2 

 

96 
Прајмер за чишћење PVC-U цеви (подлога) 

ком 3 
фабричко паковање запремине 220-250 ml 

97 
Лепак за PVC-U цеви (цементни лепак) 

ком 3 
фабричко паковање запремине 220-250 ml 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 – ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 
Цеви за воду од полиетилена високе густине, тип HDPE PE100, према важећем стандарду  
SRPS EN 12201 за радне притиске 10 бара SDR17, употреба за хладну воду 20°C, одобрене 
за пијаћу воду. 
Друга врста ПЕ цеви за воду прави се од PE100RC („resistance to crack“ отпоран на хабање) 
према важећем стандарду  SRPS EN 12201 за радне притиске 10 бара SDR17, употреба за 
хладну воду 20°C, одобрене за пијаћу воду. 
Цеви за воду морају бити отпорне на мраз и УВ зраке. 
HDPE PE100 водоводне цеви морају бити отпорне на мраз и УВ зраке, црне боје са плавим 
тракама. На свакој цеви морају бити трајно одштампане карактеристике са јасно означеним 
подацима о имену произвођача, типу и пречнику цеви, SDR и датумом производње на  сваком 
дужном метру цеви.  
PE100RC тип 2 водоводне цеви требају бити двослојне са интегрисаним заштитним слојем. 
Цеви требају бити 90% од PE100 а 10% од PE100RC, унутрашњи део RC цеви треба бити у 
црној боји а спољашњи у  плавој боји са јасно одштампаним подацима о имену произвођача, 
типу и пречнику цеви, SDR и датумом производње на  сваком дужном метру цеви.  
PE100RC морају бити изричито двослојне и двобојне. 
PE100RC цеви требају бити произведене у складу са EN 12201, и у складу са PAS 1075 
нормом за RC цеви тип 2 (напомена: Понуђач треба доставити техничку документацију  
произвођача где се може потврдити тражени опис, нису  обавезни званични сертификати). 
ПЕ цеви се требају спајати чеоним заваривањем и електрофузионим PE фитинзима. 
Паковања цеви су дата у спецификацији и не смеју имати површинска оштећења. Крајеви 
водоводних цеви морају бити затворене пластичним поклопцем. 
Канализационе PVC цеви за уличну канализацију у класи SDR51 са одговарајућим фитингом 
су предвиђени за уклањање свих отпадних вода,   према EN 1401. Спојеви са муфовима и 
заптивни прстенови направљени од EPDM гуме (EN 681).  
Канализационе двослојне ребрасте цеви намењене су за отклањање канализационих 
вода, требају бити израђене према SRPS-EN13476. Спојеви са муфовима и заптивним 
прстеновима од EPDM гуме. Тражени пречници у спецификацији су унутрашњи пречници. 
PVC-U цеви PN10 бара са описаним фитингом и арматурама, хемијски отпорне, намењене за 
агресивне течности (хлорни раствор). Намена за хладну воду 20º С. Крајеви су за спајање са 
фитинзима и цементним PVC-U лепком. Свака цев и фитинг мора имати ознаку за пречник и 
називни притисак. 
НАПОМЕНА: 
Наручилац је у обавези да до почетка отварања предметне јавне набавке  достави 
следеће пробне узорке цеви:  

- позиција 13 (PE Ø110 mm HDPE PE100RC  цеви за водовод  PN 10 бара, тип 2 
двослојни) - 1 метар, са одштампаним подацима назив произвођача, пречник, тип цеви, 
СДР. 

- Позиција 58 (PVC-U Ø50 mm PN10 бара, хемијски отпорне цеви) – 1 метар, са 
одштампаним подацима назив произвођача, пречник, тип цеви, СДР. 

Пробни примерци ће се након завршене јавне набавке вратити Понуђачима, oсим изабраном, 
са којим ће се потписати уговор о купопродаји и исти узорак ће остати као еталон до краја 
важења Уговореног рока набавке и биће од стране продавца факутирисани на крају 
2016.године. 
Трошкови транспорта пробних узорака до Наручиоца и назад, падају на терет Понуђача. 
Датум уградње испорученог цевног материјала Наручилац води у прописну интерну 
евиденцију радних налога.  
Трошкове рекламације неквалитетног материјала у гарантном року, са трошковима уградње и 
демонтаже истог, трошкове растура и губитка воде сноси Понуђач.  
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузрокованим овим неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП 
„Водовод и канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног 
налога и свог званичног ценовника услуга.         
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Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној, овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типску изјаву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац прилаже у прилогу конкурсне документације. 
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35. 
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 50.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок испоруке: 5 дана од захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: 3 године од датума испоруке.  
НАПОМЕНА: Количине материјала у спецификацији су дате оквирно, Наручилац не преузима 
обавезу набавке целокупне количине из спецификације већ ће набавку добара вршити 
сукцесивно, према својим потребама.   
Наручилац може наручивати тражени материјал у количинама мањим или већим од оне 
специфициране у документацији, по истим јединичним ценама.  
Партија 2: ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ  

р. бр. Назив ставке 
јед. 

мере 
количина 

1 
FF SP DN50/500  ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 4 
        

2 
FF SP DN50/800  ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 4 
        

3 
FF SP DN80/600  ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 

5 
        

4 
FF SP DN100/600  ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 5 
        

5 
FF SP DN125/1000 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 1 
        

6 
FF SP DN150/600 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 2 
        

7 
Комад T-OP рачва DN50/50 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 4 
 10 бара       

8 
Комад T-OP рачва DN80/80 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 

4 
 10 бара       

9 
Комад T-OP рачва DN100/100 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 6 
 10 бара       

10 
Комад T-OP рачва DN150/150 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 2 
 10 бара       

11 
Комад T-OP рачва DN80/50 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 2 
 10 бара       

12 
Комад T-OP рачва DN100/50 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 6 
 10 бара       

13 
Комад T-OP рачва DN100/80 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 6 
 10 бара       

14 Комад T-OP рачва DN125/100 ливени фазонски комад са прирубницом,  ком 1 
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 10 бара       

15 
Комад T-OP рачва DN150/100 ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 2 
 10 бара       

16 
Лук ливени LP DN50/90° ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 4 
 10 бара       

17 
Лук ливени LP DN80/90° ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 4 
 10 бара       

18 
Лук ливени N DN80/90° са постољем,ливени фаз.комад са прирубницом, 

ком 4 
 10 бара       

19 
Лук ливени LP DN100/45°ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 4 
 10 бара       

20 
Лук ливени LP DN100/90° ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 4 
 10 бара       

21 
Лук ливени LP DN125/90° ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 1 
 10 бара       

22 
Лук ливени LP DN150/90° ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 2 
 10 бара       

23 
Лук ливени LP DN200/90° ливени фазонски комад са прирубницом,  

ком 1 
 10 бара       

24 
Редуцир FFR DN80/50 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 2 
        

25 
Редуцир FFR DN100/50 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 4 
        

26 
Редуцир FFR DN100/80 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 2 
        

27 
Редуцир FFR DN150/100 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 2 
        

28 
Блинд ливени X DN80 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 6 
        

29 
Блинд ливени X DN100 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 6 
        

30 
Блинд ливени X DN200 ливени фазонски комад са прирубницом, 10 бара 

ком 6 
        

31 
Ливени шахт поклопци са рамом, GGG40, носивост 25 t, (отвор мин. Ø500 mm) 

ком 2 
са шарком или на закључавање, водоводни поклопац без отвора, заштита битумен 

32 
Ливени шахт поклопци са рамом, GGG40, носивост 40 t, (отвор мин. Ø590 mm) 

ком 6 
са шарком или на закључавање, водоводни поклопац без отвора, заштита битумен 

33 
Шахт поклопци од композитног материјала носивост 40t 

ком 4 
        

34 
Шахт поклопци од композитног материјала носивост 25t 

ком 4 
        

35 Решетка гајгер сливника са рамом,400х400мм,носивост 40t ком 5 
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36 
Улична хидрантска капа ливена GGG25, заштићена битуменским премазом, мин.  

ком 2 
тест оптерећ.поклоп./тело 200/400 кN,вис./шир.дна/отвор покл. ≥ 240/410/180 мм 

37 
Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за прирубницу DN50 mm 

ком 50 
заптивка равна     

38 
Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за прирубницу DN80 mm 

ком 30 
заптивка равна     

39 
Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за прирубницу DN100 mm 

ком 60 
заптивка равна     

40 
Гумена дихтунг подлошка  3-5 mmза  DN150 mm 

ком 15 
заптивка равна     

41 
Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за прирубницу DN200 mm 

ком 15 
заптивка равна     

42 
Гума дихтунг дебљине  3-4 mm у ролни ширине 1 м (гума за заптивке) 

ком 10 

        

43 
Вијак M 16x70 са матицом   

ком 300 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

44 
Вијак M 16x80 са матицом   

ком 100 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

45 
Вијак M 16x100 са матицом   

ком 100 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

46 
Вијак M 16x120 са матицом   

ком 80 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

47 
Вијак M 18x70 са матицом   

ком 60 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

48 
Вијак M 18x120 са матицом   

ком 48 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

49 
Вијак  M 20x80 са матицом   

ком 48 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

50 
Вијак M 20x120 са матицом    

ком 48 
(цинкани у квалитету 8.8, навој према "JUS053") 

51 
Огрлица ливена  дводелна навојна Ø60mm / UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 2 
        

52 
Огрлица ливена дводелна навојна Ø80mm / UN1" за  АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 2 
        

53 
Огрлица ливена дводелна навојна  Ø100mm / UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара  

ком 2 
        

54 
Огрлица ливена дводелна навојна Ø125mm / UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 1 
        

55 
Огрлица ливена дводелна навојна  Ø150mm / UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 1 
        

56 Огрлица ливена дводелна навојна  Ø63mm / UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара ком 2 
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57 
Огрлица ливена дводелна навојна  Ø90mm / UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 2 
        

58 
Огрлица ливена дводелна навојна  Ø110mm / UN1"  за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 2 
        

59 
Огрлица ливена дводелна навојна Ø125mm / UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 1 
        

60 
Огрлица ливена дводелна навојна  Ø160mm / UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 2 
        

61 
Огрлица ливена дводелна навојна  Ø225mm / UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 1 
        

62 
Зупчаста спојка ливена за ПЕ Ø63mm цев, PN10 

ком 8 
        

63 
Зупчаста спојка ливена за ПEØ90mm цев, PN10 

ком 8 
        

64 
Зупчаста спојка ливена за ПЕ Ø110mm цев, PN10 

ком 10 
        

65 
Зупчаста спојка ливена за ПЕØ125mm цев, PN10 

ком 2 
        

66 
Зупчаста спојка ливена за ПЕØ160mm цев, PN10 

ком 2 
        

67 
Ливени фаозонски комади са прирубницама  GGG40 пластифицирани до DN300 

кг 500 
епокси заштита (FF комади, FFR, LP лукови, T-рачве, X комади и сл.) 

68 
Ливени фазонски комади са прирубницама GGG40 пластифицирани од  

кг 150 
DN350-DN500 mm ,епокси заштита (FF комади, FFR, LP, T-рачве, X комади и сл.) 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 -  ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
Ливени фазонски комади требају бити од дуктилног лива EN GJS400 или GJS 500 са  епокси 
заштитом минимaлног слоја 250 микрона споља и изнутра, за називне притиске ПН10 бара. 
Пластификација је за питку воду. Фазонски комади према EN545, ISO 2531 премаз епокси 
према DIN 30677-P2 za PN10 bara, прирубнице према EN 1092-2 (прирубница је фиксна).  
Сви фазонски комади треба бити обележени  следећим подацима: Произвођач, тип, ознака 
комада,  називни притисак PN.          
Ознаке могу бити изливене, тако да не утичу на квалитет материјала и спојева а ознака је 
трајна.  
Огрлице за кућне прикључке требају бити дводелне, без вентила, материјал тела огрлице (обе 
полутке) од дуктила EN GJS400 или GJS 500.      
Заптивка од ЕПДМ, вијак је поцинкован квалитета 8.8 или прохрон Ч4572. Антикорозивна 
заштита је са „epoxy“ пластификацијом споља минималне дебљине 250 микрона. Излазни 
прикључци су са унутрашњим навојем према SRPS EN ISO 228-1.     
Гума дихтунг и гумена дихтунг подлошка (заптивка) треба бити од ЕПДМ, или НБР за воду за 
пиће. Дихтунг гума треба бити армирана са једним  платном дебљине 3-4 мм. Гума треба бити 
у ролни ширине 1-1,2 метара. Жилавост по Шарпију не већа од 90 шора.   
Ливени комади, огрлице и спојнице не смеју имати физичких оштећења на телу а такође ни 
оштећења антикорозивне заштите.         
Понуђени ливени фазонски комади морају бити од једног произвођача за све тражене 
димензије.         
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Тело уличне капе сиви лив GJS-250 (GGG25), пластификација епокси прах мин.дебљине 250 
микона и битумен. Постоље може бити метално (GGG25) или од тврде пластике. Горњи 
(мањи) отвор капе треба бити 125 мм, висина капе 235-250 мм, тежина од 8-8,8 кг. Капа треба 
бити у комплету са одговарајућим постољем на које належе. Поклопац треба имати заштитни 
механизам како се не може одвојити од тела капе, а такође и уливену ознаку водовода. 
Монтажа на терену са завршним асфалтирањем тј. бетонирањем и поклопац капе треба бити 
250 kN.  
Датум уградње наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних налога.  
Трошкове рекламације неквалитетног материјала у гарантном року, са трошковима уградње и 
демонтаже истог сноси Понуђач.         
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати на основу радног налога и свог званичног ценовника 
услуга.            
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне документације. 
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП Водовод и канализација Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35.           
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 20.000,00 динара без ПДВ-а.        
Рок испоруке: 1 дан од захтева Наручиоца.        
Гарантни рок: 3 године од датума испоруке        
НАПОМЕНА: Наручиоц не преузима обавезу комплетне набавке материјала из 
спецификације, већ ће набавку вршити сукцесивно, према својим потребама.     
Наручиоц може наручивати тражени материјал у количинама већим или мањим од оне 
специфициране у документацијипо истим јединичним ценама.    

ПАРТИЈА 3  -  ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ 

р.бр. Спецификација јед.мере kолич. 

1 
Овални затварач DN50 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 16 
(у комплету са точком) 

2 
Пљоснати затварач DN50 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 15 
(у комплету са точком) 

3 
Овални затварач DN80 mm GGG40  са гумираним клином, PN10 бара 

ком 15 
(у комплету са точком) 

4 
Пљоснати затварач DN80 mm GGG40  са гумираним клином, PN10 бара 

ком 20 
(у комплету са точком) 

5 
Овални затварач DN100 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 20 
(у комплету са точком) 

6 
Пљоснати затварач DN100mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 20 
(у комплету са точком) 

7 
Овални затварач DN125 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 3 
(у комплету са точком) 

8 
Овални затварач DN150 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 4 
(у комплету са точком) 

9 
Овални затварач DN200 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 3 
(у комплету са точком) 
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10 
Пљоснати затварач DN200 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 3 
(у комплету са точком) 

11 
Пљоснати затварач DN300 mm GGG40 са гумираним клином, PN10 бара 

ком 1 
(у комплету са точком) 

12 
Лептирасти затварач, међуприрубнички, DN100 mm, PN10, W тип 

ком 2 
са ручним механизмом за отварање/зтварање, диск GGG40, EPDM 

13 
Лептирасти затварач, међуприрубнички, DN150 mm, PN10, W тип 

ком 1 
са ручним механизмом за отварање/зтварање, диск GGG40, EPDM 

14 
Лептирасти затварач, међуприрубнички, DN200 mm, PN10, W тип 

ком 1 
диск GGG40, EPDM, Намена за Погон пнемуматски 

15 
Лептирасти затварач, међуприрубнички, DN250 mm, PN10, W тип 

ком 1 
диск GGG40, EPDM, Намена за Погон пнемуматски 

16 
Телескопска гарнитура за вентиле DN100 mm, H=0,7-1,1 m 

ком 20 

  

17 
Телескопска гарнитура за кућне прикључке, H=0,7 - 1,1 m 

ком 20 

  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈЕ  3 -  ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ  
Овални и пљоснати затварачи         
Овални и пљоснати затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање ЕN1171), 
без потребе одржавања и чишћења  унутрашњости равног дна. Називни притисак ПН 10 бара. 
Материјал тела, поклопца и точка: дуктилни лив ЕN GJS 400, или ЕN GJS 500, 
пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона. Вретено од 
нерђајућег челика, нерастуће, заптивено „о-ринг“ заптивкама ЕПДМ. Вијци од нерђајућег 
челика, фабрички заливени парафином.         
Уградне мере у складу са СРПС ЕН 558-1 серије 15 (овални), и серије 14 (пљоснати). 
Прирубнице у складу са СРПС ЕН 1092-2 за ПН 10.        
Материјал заптивки и гуме на клину је ЕПДМ у складу са СРПС ЕН 681-1. На телу јасно 
изливени лого и/или назив произвођача, димензија (ДН) и радни притисак. Употреба хладна 
вода 20°C           
Лептирасти затварач         
Међуприрубнички лептирасти затварач са ручним механизмом за отварање/затварање и 
системом за забрављивање диска за лептирасте затвараче DN100 и DN200 мм. Лептирице 
DN200 и DN250 мм немају ручни механизам за манипулацију, већ требају имати могућност 
монтаже пнеуматског погона.           
Тело и центричан диск требају бити израђени од дуктилног лива ЕN GJS 400, вратило од 
нерђајућег челика. Огрлица од ЕПДМ дихтунг гуме на унутрашњем отвору лептирице како би 
обртни диск дихтовао. Називни притисак ПН 10 бара. Хладна вода 20°C.    
Тип летирастог затварача „W“ за монтажу између прирубница према СРПС ЕН 1092. 
Уградбена дужина лептирица према EN 558-1 серија 14 (DIN 3202 -K1). Пластификација 
споља и изнутра слојем дебљине минимално 250 микрона.      
Врх вратила (осовине) лептирице DN200 и DN250 мм треба бити са могућношћу монтаже 
пнеуматског погона (актуатора) према ИСО5211 стандарду. На телу јасно изливени лого и/или 
назив произвођача, димензија (ДН) и радни притисак.      
Телескопска гарнитура         
Телескопска гарнитура за овалне затвараче са прирубницама (варијабилна дужина), тело од 
нодуларног лива ЕN GJS 400 (GGG40)  материјал телескопске шипке је челик заштићен 
дубинским топлим цинковањем, материјал заштитне цеви је ПЕХД. Материјал доњи и горње 
спојнице ЕN GJS 400 или GJS-250 заштићен дубинским топлим цинковањем или епокси 
прахом минималне дебљине 250 микона. Димензије спојница требaју бити прилагођене 
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четврткама затварача за који су намењене. Спојница на телескопској гарнитури за кућне 
прикључке је прилагођена  за прихват четвртке вентила која је димензија 10x10 мм.  
Напомена: Понуђач мора понудити групу траженог материјал од истог произвођача, и то тако 
што ће сви овални и пљоснати затварачи бити  од истог произвођача, лептирасти затварачи 
такође требају бити од јединственог произвођача, као што и телескопске гарнитуре  требају 
бити од једног произвођача.         
Датум уградње водоводног материјала наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних 
налога.         
Трошкове рекламације неквалитетног материјала у гарантном року, са трошковима уградње и 
демонтаже истог сноси Понуђач.         
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати на основу радног налога и свог званичног ценовника 
услуга.          
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне  документације    
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35.         
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 20.000,00 динара без ПДВ-а.        
Рок испоруке: 2 дан од захтева Наручиоца.        
Гарантни рок: 3 године од датума испоруке 
НАПОМЕНА: Наручиоц не преузима обавезу комплетне набавке материјала из 
спецификације, већ ће набавку вршити сукцесивно, према својим потребама.     
Наручиоц може наручивати тражени материјал у количинама већим или мањим од оне 
специфициране у документацијипо истим јединичним ценама.   
ПАРТИЈА 4 ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ 

Р.бр. Назив ставке 
Јед. 
мере 

Колич. 

1 Подземни хидрант DN80 mm, материјал GJS-400 (GGG40), NP 10 
бара, дужине 730-760 mm  
 

ком 4 

2 
 

Надземни хидрант DN80 mm (неломљиви), материјал GJS-400 
(GGG40) и нерђајући челик,     NP 10 бара, дужинe 2000-2300 mm 

ком 3 

3 
 

Хватач нечистоћа DN80 mm, PN 10 бара 
 
 

ком 1 

4 
 

Хватач нечистоћа DN100 mm, PN 10 бара 
 
 

ком 1 

5 
 
 

Ваздушни вентил DN50 mm, PN 10 бара 
Са функцијом једне кугле ком 2 

6 
 
 

Ваздушни вентил DN80 mm, PN 10 бара 
Са функцијом једне кугле ком 2 

7 
 
 

Ваздушни вентил DN150 mm, PN 10 бара 
Са функцијом две кугле ком 1 

8 
 
 

Ваздушни вентил DN200 mm, PN 10 бара 
Са функцијом две кугле ком 1 

9 
 
 

Регулациони вентил DN100 mm, PN 10 бара – регулација излазног 
притиска ком 1 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 4: ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ 
Подземни хидранти: 
Подземни хидранти требају бити у складу са захтевима стандарда SRPS EN 1074-6:2009 или 
одговарајућем. 
Подземни хидрант треба бити са стандардном прикључном прирубницом DN80 mm (према 
SRPS EN 1092-2 за NP 10 бара), материјал израде нодуларни лив GJS-400 (GGG40), заштита 
пластификацијом 250 микрона, дужине-висине хидранта 730-760 mm. 
Заптивни делови и вулканизирани делови од гуме НБР или ЕПДМ. Дренажа хидранта, након 
употребе, мора бити аутоматска. 
Излазна спојница („канџа“) треба бити прилагођена хидрантском наставку са улазом „Б“. 
Употреба је за прикључење на систем цевовода са пијаћом водом. 
Испитивање на заптивeност и чврстоћу кућишта према SRPS EN 12266-1:2013 или 
одговарајућем. 
Надземни хидрант: 
Надземни хидранти требају бити у складу са захтевима стандарда SRPS EN 1074-6:2009 или 
одговарајућем. Tип хидранта, надземни неломљиви. 
Испитивање на заптивeност и чврстоћу кућишта према SRPS EN 12266-1:2013 или 
одговарајућем. 
Надземни хидрант (неломљиви) треба бити са стандардном прикључном прирубницом DN80 
mm (према SRPS EN 1092-2 за NP 10 бара), материјал израде заптивне главе нодуларни лив 
GJS-400 (GGG40) и комплет је вулакнизирана а заптивање једноструко.  
Дренажа хидранта, након употребе, мора бити аутоматска.  
Цев хидранта треба бити од нерђајућег челика (прохрома). Нодуларни лив је заштићен 
пласификацијом од 250 микрона.  
Укупна дужина-висина хидранта 2000-2300 mm. 
Излазне спојнице требају бити 2 ком – тип „Ц“ (52 мм) + 1 ком – тип „Б“ (75  мм). 
Употреба је за прикључење на систем цевовода са пијаћом водом. 
Хватач нечистоћа: 
Коси („Y“) хватач нечистоћа са телом и поклопцем израђеним од нодуларног лива GJS-400 
(GGG40) док сито треба бити од нерђајућег челика. Нодуларни лив је заштићен 
пласификацијом од 250 микрона.  

Уградбена мера треба бити према SRPS EN 558-1, прирубнице према SRPS EN 1092-2 за 

NP 10 бара. 
Ваздушни вентил: 
Ваздушни вентили су са функцијом једне или две кугле како је детаљно описано у 
спецификацији. Материјал израде вентила до DN100 мм је нодуларни лив GJS-400 (GGG40) а 
преко DN100 мм челик. Антикорозивна заштита се остварује „epoxy“ пласификацијом од 250 
микрона. Називни притисак 10 бара. Минимални радни притисак воде у цевоводу 0.5 бара. 
Прирубнице требају бити према SRPS EN 1092-2 за NP 10 бара.  
Сви типови ваздушних вентила морају имати аутоматску функцију усиса и издувавања 
ваздуха из цевовода. Ваздушни вентили који имају функцију са једном куглом, у својој 
унутрашњости морају имати само велику дизну за испуштање ваздуха, а ваздушни вентили 
који имају функције са две кугле, имају и малу дизну за испуштање ваздуха. 
Ваздушни вентили морају бити таквих димензија да се могу уградити кроз отвор шахте 
пречника Ø500 мм, а максимална тежина вентила  DN200 mm не сме бити већа од 40 кг. 
Регулациони вентил DN100 mm: 
Регулациони вентил са функцијом променљивог излазног притиска. Прирубнице требају бити 
према SRPS EN 1092-2 за NP 10 бара. Намена је за водоснабдевање.  
Материјал израде главних делова вентила: кућиште од нодуларног лива GJS-400 (GGG40), 
мембрана EPDM, прохронски челик Č4580, заптивна глава месинг или прохронски челик.  
Антикорозивна заштита кућишта вентила се остварује „epoxy“ пласификацијом од 250 
микрона. Улазни притисак 0 – 10 бара а излазни притисак се подешава у опсегу 0-6 бара. 
Вентил мора имати и два одговарајућа манометра за мерење и приказ притиска на улазу 
односно излазу.  



Измена Конкурсне документације у отвореном поступку  за ЈН бр. 19-958/2016         19/159 

 

Остали делови регулационог вентила морају бити изграђени од квалитетног материјала 
(прохрона, месинга и сл.) и забрењено је да вентил има делове од флексибилних цеви или 
црева. 
Радни притисци за водоводни материјал дати су у спецификацији за сваку позицију. Намена 
водоводног материјала је за воду за пиће.  
Арматуре требају имати на спољашњој површини своју ознаку: тип, пречник, називни 
притисак и ознаку/лого произвођача. 
НАПОМЕНА: 
Датум уградње испорученог материјала наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних 
налога. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузрокована овим неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП 
„Водовод и канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног 
налога и свог званичног ценовника услуга.         
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне документације. 
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35, Алексинац. 
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 40.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок испоруке: 5 дана од захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: 3 године од испоруке. 
НАПОМЕНА: Количине материјала у спецификацији су дате оквирно, Наручилац ће набавку 
добара вршити сукцесивно, према својим потребама.   
Наручилац може наручивати тражени материјал у количинама мањим или већим од оне 
специфициране у документацији по истим јединичним ценама, и не преузима обавезу 
поручивања комплетне количине дате у спецификацији ЈН. 
 
ПАРТИЈА 5 – РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И ОГРЛИЦЕ ОД ПРОХРОМА 

р.бр. назив ставке 

Jед. мере 

Колич. 

1 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 50, нерђајући челик, 10 бара  

ком 20 
дужина 200 мм 

2 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 50, нерђајући челик, 10 бара  

ком 4 
дужина 400 мм 

3 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 65, нерђајући челик, 10 бара  

ком 15 
дужина 200 мм 

4 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 80, нерђајући челик, 10 бара  

ком 20 
дужина 200 мм 

5 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 100, нерђајући челик, 10 бара  

ком 12 
дужина 200 мм 

6 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 100, нерђајући челик, 10 бара  

ком 4 
дужина 400 мм 

7 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 125,  нерђајући челик, 10 бара  

ком 10 
дужина 200 мм 

8 Репаратур (куплунг) спојница АЦ 125,  нерђајући челик, 10 бара  4        
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дужина 400 мм ком 

9 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 150,  нерђајући челик, 10 бара  

ком 4 
дужина 200 мм 

10 
Репаратур (куплунг) спојница АЦ 300,  нерђајући челик, 10 бара  

ком 2 
дужина 200 мм 

11 
Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 1/2", нерђајући челик, 10 бара  

ком 5 
дужина 100 мм 

12 
Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 3/4", нерђајући челик, 10 бара  

ком 30 
дужина 100 мм 

13 
Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 1", нерђајући челик, 10 бара  

ком 10 
дужина 100 мм 

14 
Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 5/4", нерђајући челик, 10 бара  

ком 8 
дужина 100 мм 

15 
Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 6/4", нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 8 

дужина 100 мм  

16 
Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 2", нерђајући челик, 10 бара  

ком 8 
дужина 200 мм 

17 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 25 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 20 
дужина 100 мм 

18 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 32 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 10 
дужина 100 мм 

19 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 40 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 10 
дужина 100 мм 

20 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 50 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 10 
дужина 100 мм 

21 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 63 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 25 
дужина 200 мм 

22 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 90 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 25 
дужина 200 мм 

23 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 110 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 30 
дужина 200 мм 

24 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 125 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 6 
дужина 200 мм 

25 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 140 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 2 
дужина 200 мм 

26 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 160 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 5 
дужина 200 мм 

27 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 225 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 4 
дужина 200 мм 

28 
Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 315 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 1 
дужина 200 мм 
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29 
Репаратур (куплунг) спојница ЧЦ DN400 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 1 
дужина 200 мм (спољашњи пречник цеви 406,4 мм), дводелна 

30 
Репаратур (куплунг) спојница ЧЦ DN500 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 1 
дужина 200 мм (спољашњи пречник цеви 508.0 мм), четвороделна 

31 
Репаратур (куплунг) спојница ЧЦ DN800 мм, нерђајући челик, 10 бара  

ком 2 
дужина 200 мм (спољашњи пречник цеви 930 мм), четвороделна 

32 

Прохронска огрлица једноделна, за цев АЦ Ø80 mm, PN10 бара, прикључак UN 
Ø3/4",  

 
ком 1 

 дужина 200 мм 

33 

Прохронска огрлица једноделна, за цев АЦ Ø100 mm, PN10 бара, прикључак UN 
Ø3/4",  

 
ком 1 

 дужина 200 мм 

34 

Прохронска огрлица једноделна, за цев АЦ Ø125 mm, PN10 бара, прикључак UN 
Ø1",  

 
ком 1 

 дужина 200 мм 

35 

Склоп резервни ("чешаљ") - вијци за спајање заварени за осовину (компактан 
део) 

 
ком 

10 
 (M10x70/60 mm), Вијци (квалитет 8.8) комплет.са главом, навртка тефлонска 4 
ком - комплет 

36 

Склоп резервни ("чешаљ") - вијци за спајање заварени за осовину (компактан 
део) 

 
ком 

20 
 (M10x70/60 mm), Вијци (квалитет 8.8) комплет.са главом, навртка поцинкоцвана 
4 ком - комплет 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 5 –  РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И  ОГРЛИЦЕ ОД 
ПРОХРОМА 
Репаратур спојнице требају бити израђене од нерђајућег лима  квалитета Č4572 ili Č4580, 
најмање дебљине 1 мм са ојачањима од истог прохронског лима минималне дебљине 3мм са 
обе стране спојнице у виду "L" профила. 
Вијци за спајање требаjу бити повезани (заварени) на осовину, да чине компактну целину 
(M10x70/60 mm).   
Вијци морају бити комплетни са главом у квалитету 8.8. Заштиту од корозије вијака и навртки 
потребно урадити цинковањем. Уместо оригинал описаних вијака никако се не смеју 
користити навојне шипке.  
Дихтунг гума унутар спојнице мора бити најмање дебљине 7 mm обрађена на крајевима и са 
уливеним комадом прохронског лима тако да приликом преклапања даје исту дебљину по 
целом обиму и спречава деформисање гуме приликом затезања спојнице. Унутрашња стране 
гуме је профилисана у мале квадратне коморе 5x5 mm дубине 2 mm чиме се обезбеђује 
добро дихтовање и на неравним зидовима цеви. Потребна чврстоћа гуме мора бити 60 шора. 
Дужина репаратур спојница за поцинковане цеви до Ø2" треба бити 100 mm, а за остале 
цевне материјале већег пречника 200 - 800 mm, као у спецификацији. Везивање крајева 
спојница је помоћу 4 вијка за спојнице преко DN50 мм. 
Репаратур спојнице требају бити једноделне за пречнике мање од DN300 mm, дводелне од 
DN300-400 mm (укључујући и DN400 mm), а за пречнике веће од 500 mm четвороделне.   

Прохромске огрлице са прикључком требају бити од прохрома у квалитету Č4572, а навојни 

прикључак спојен ТИГ заваривањем. Сви варови морају бити пасивизирани да би се 
обезбедила квалитетна антикорозивна заштита.  
Огрлице прохронске требаjу бити са "оринг" гумицом за дихтовање код самог отвора 
прикључка. Огрлица треба имати и дихтунг гуму по целој унутрашњој површини и отвор на 
самом месту прикључења где је „оринг“ гумица. 
Радни притисци за водоводни материјал требају бити за минимално 10 бара. 
Репаратур спојнице и огрлице требају имати на спољашњој површини своју ознаку: тип, 
пречник, називни притисак и ознаку произвођача. 
НАПОМЕНА: 
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Обавеза Понуђача је да достави следеће пробне узорке спојница пре рока отварања 
Јавне набавке: 
   -позиција 6 (Репаратур спојница АЦ 100, 10 бара, дужина 400 мм) - 1 комад, 
   -позиција 12 (Репаратур спојница ПОЦ 3/4", 10 бара, дужина 100 мм) - 1 комад, 
   -позиција 23 (Репаратур спојница ПЕ 110, 10 бара, дужина 200 мм) - 1 комад, 
   -позиција 35 (Склоп резервни ("чешаљ") - вијци за спајање заварени за осовину (компактан 
део) у комплету са тефлонским наврткама 4 ком - комплет) - 1 комад, 
Пробни примерци репаратур спојница ће се након завршене јавне набавке вратити 
Понуђачима, oсим изабраном са којим ће се потписати уговор о купопродаји и исти узорци ће 
остати као еталон до краја важења Уговореног рока набавке и биће од стране продавца 
факутирисани на крају, пре истека важења Уговора. 
Пробни узорци спојница и огрлица требају бити са ознаком Произвођача, као и ознаком за тип 
и пречник цеви. 
Трошкови транспорта пробних узорака до Наручиоца и назад падају на терет Понуђача.  
Датум уградње наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних налога. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузрокована овим неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП 
„Водовод и канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног 
налога и свог званичног ценовника услуга.         
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне  документације. 
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35, Алексинац. 
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 20.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок испоруке: 1 дан од захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: 3 године од датума испоруке 
НАПОМЕНА: Количине материјала у спецификацији су дате оквирно, Наручилац ће набавку 
добара вршити сукцесивно, према својим потребама.   
Наручилац може наручивати тражени материјал у количинама мањим или већим од оне 
специфициране у документацији по истим јединичним ценама. 
 
ПАРТИЈА 6 УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ И ФЛАНШ АДАПТЕРИ 

р.бр. назив ставке јед.мере Колич. 

1 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN50 mm (опсег покривања цеви Ø 57-74 mm) 

ком 6 
  

2 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN65 mm (опсег покривања цеви Ø 63-85 mm) 

ком 
5 

    

3 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN80 mm (опсег покривања цеви Ø 65-107 mm) 

ком 
6 

    

4 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN100 mm (опсег покривања цеви Ø107-132 mm) 

ком 
6 

    

5 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN125 mm (опсег покривања цеви Ø132-158 mm) 

ком 
6 

    

6 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN150 mm (опсег покривања цеви Ø158-184 mm) 

ком 
2 
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7 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN175 mm (опсег покривања цеви Ø189-212 mm) 

ком 
2 

    

8 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN200 mm (опсег покривања цеви Ø218-244 mm) 

ком 
1 

    

9 
Мулти џоинт спојница тип "U" DN300 mm (опсег покривања цеви Ø315-349 mm) 

ком 
1 

    

10 
Милти џоинт спојница тип "E" DN50 mm (опсег покривања цеви Ø 57-74 mm) 

ком 
6 

фланш адаптер   

11 
Мулти џоинт спојница тип "E" DN65 mm (опсег покривања цеви Ø 63-85 mm) 

ком 
6 

фланш адаптер   

12 
Мулти џоинт спојница тип "E" DN80 mm (опсег покривања цеви Ø 65-107 mm) 

ком 
6 

фланш адаптер   

13 
Мулти џоинт спојница тип "E" DN100 mm (опсег покривања цеви Ø107-132 mm) 

ком 
6 

фланш адаптер   

14 
Мулти ѕоинт спојница тип "E" DN125 mm (опсег покривања цеви Ø132-158 mm) 

ком 
6 

фланш адаптер   

15 
Мулти ѕоинт спојница тип "E" DN150 mm (опсег покривања цеви Ø158-184 mm) 

ком 
2 

фланш адаптер   

16 
Мулти ѕоинт спојница тип "E" DN175 mm (опсег покривања цеви Ø189-212 mm) 

ком 
1 

фланш адаптер   

17 
Мулти џоинт спојница тип "E" DN200 mm (опсег покривања цеви Ø218-244 mm) 

ком 
1 

фланш адаптер   

18 
Мулти џоинт спојница DN50 mm (за ПЕ цеви Ø63 mm) 

ком 
4 

    

19 
Мулти џоинт спојница DN80 mm (за ПЕ цеви Ø90 mm) 

ком 
4 

    

20 
Мулти џоинт спојница  DN100 mm (за ПЕ цеви Ø110 mm) 

ком 
4 

    

21 
Мулти џоинт спојница DN150 mm (за ПЕ цеви Ø160 mm) 

ком 
2 

    

22 
Мулти џоинт спојница DN200 mm (за ПЕ цеви Ø225 mm) 

ком 
1 

    

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈЕ 6 - УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ И ФЛАНШ 
АДАПТЕРИ             
Спољне и унутрашње површине универзалних спојница требају бити заштићене  епокси 
премазом (или другим трајним средством) миним.дебљине 250µm.   
Прирубнице требају бити у складу са SRPS EN 1092-2 за ПН10 бара. Заптивке ЕПДМ у складу 
са СРПС ЕН 681-1 или одговарајући.        
Материјал израде тела спојнице је  нодуларни лив  EN GJS-400 или EN  GJS-500 (GGG40). 
У одливку треба бити обавезно изливен назив произвођача, номинални пречник, опсег 
примене и радни притисак.           
Спојница треба бити комплетна за монтажу без додатног материјала.  
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Универзалне спојнице требају бити са једноставним механизмом за монтажу на равном делу 
цеви и адекватном антикорозивном заштитом. Сви вијци, подлошке и навртке на самом телу 
спојница треба да су потпуно заштићени од корозије галванизацијом - поцинковани или 
прохромски.           
Понуђач је у обавези да до дана отварања понуда, уз конкурсну документацију, достави 
следеће пробне узорке спојница:         
-позиција 4  Мулти џоинт спојница тип "U" DN100 mm , (опсег покривања цеви Ø107-132  mm) 
1 комад,           
 -позиција 13  Мулти џоинт спојница тип "E" DN100 mm (опсег покривања цеви Ø107-132 mm-
фланш адаптер) 1 комад,           
Пробни примерци универзалних спојница ће се након завршене јавне набавке вратити 
Понуђачима, oсим изабраном са којим ће се потписати  уговор о купопродаји и исти узорци ће 
остати као еталон до краја важења и биће од стране продавца факутирисани на крају 
2016.године.           
Трошкови транспорта пробних узорака до Наручиоца и назад падају на терет Понуђача. 
Датум уградње спојница наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних налога. 
Трошкове рекламације неквалитетног материјала у гарантном року, са трошковима уградње и 
демонтаже истог сноси Понуђач.         
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати на основу радног налога и свог званичног ценовника 
услуга.           
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне  документације.   
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35.           
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 20.000,00 динара без ПДВ-а.        
Рок испоруке: 1 дан од захтева Наручиоца.        
Гарантни рок: 3 године од датума испоруке.      
НАПОМЕНА: Наручиоц не преузима обавезу комплетне набавке материјала из 
спецификације, већ ће набавку вршити сукцесивно, према својим потребама.    
Наручиоц може наручивати тражени материјал у количинама већим или мањим од оне 
специфициране у документацији по истим јединичним ценама     
 
ПАРТИЈА 7 -  ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

р.бр. 

назив ставке Jед. мере Колич. 

1 

Седло огрлица PE Ø63/32 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 50 

2 

Седло огрлица PE Ø63/40 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 10 

3 

Седло огрлица PE Ø90/32 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 20 

4 

Седло огрлица PE Ø90/63 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 5 

5 

Седло огрлица PE Ø110/32 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 60 
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6 

Седло огрлица PE Ø110/40 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 20 

7 

Седло огрлица PE Ø125/32 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 2 

8 

Седло огрлица PE Ø160/32 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 5 

9 

Седло огрлица PE Ø160/63 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 3 

10 

Седло огрлица PE Ø200/32 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 1 

11 

Седло огрлица PE Ø225/32 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 10 

12 

Седло огрлица PE Ø225/63 mm за електрофузионо варење, PE100, SDR 
11, PN 16 бара 

ком 3 

13 

Електрофузиона спојница PE Ø20 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 10 

14 

Електрофузиона спојница PE Ø25 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 400 

15 

Електрофузиона спојница PE Ø32 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 60 

16 

Електрофузиона спојница E Ø40 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 40 

17 

Електрофузиона спојница PE Ø50 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 30 

18 

Електрофузиона спојница PE Ø63 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 25 

19 

Електрофузиона спојница PE Ø75 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 2 

20 

Електрофузиона спојница PE Ø90 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 8 

21 

Електрофузиона спојница PE Ø110 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 20 

22 

Електрофузиона спојница PE Ø125 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 1 

23 

Електрофузиона спојница PE Ø140 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 1 

24 

Електрофузиона спојница PE Ø160 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 10 

25 

Електрофузиона спојница PE Ø200 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 1 

26 

Електрофузиона спојница PE Ø225 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 6 
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27 

Електрофузиона спојница PE Ø315 mm, PE100, SDR 11, NP 16 бара ком 1 

28 

Прелазни комад за ел.фузионо варење PE Ø20 mm / 1/2" SN, PE100, SDR 
11, PN 16 бара (комплетна за ел.фузионо варење са ел.завојницом или 
спојницом) 

ком 5 

29 

Прелазни комад за ел.фузионо варење PE Ø25 mm / 3/4" SN, PE100, SDR 
11, PN 16 бара (комплетна за ел.фузионо варење са ел.завојницом или 
спојницом) 

ком 300 

30 

Прелазни комад за ел.фузионо варење PE Ø32 mm / 1" SN, PE100, SDR 
11, PN 16 бара (комплетна за ел.фузионо варење са ел.завојницом или 
спојницом) 

ком 10 

31 

Прелазни комад за ел.фузионо варење PE Ø40 mm / 5/4" SN, PE100, SDR 
11, PN 16 бара (комплетна за ел.фузионо варење са ел.завојницом или 
спојницом) 

ком 10 

32 

Прелазни комад за ел.фузионо варење PE Ø50 mm / 6/4" SN, PE100, SDR 
11, PN 16 бара (комплетна за ел.фузионо варење са ел.завојницом или 
спојницом) 

ком 5 

33 

Прелазни комад за ел.фузионо варење PE Ø63 mm / 2" SN, PE100, SDR 
11, PN 16 бара (комплетна за ел.фузионо варење са ел.завојницом или 
спојницом) 

ком 3 

34 

Електрофузиони лук Q90° PE25 mm, PE100, PN16 ком 50 

35 

Електрофузиони лук Q90° PE32 mm, PE100, PN16 ком 20 

36 

Електрофузиони лук Q45° или 90° PE40 mm, PE100, PN16  ком 20 

37 

Електрофузиони лук Q45° или 90° PE50 mm, PE100, PN16 ком 20 

38 

Електрофузиони лук Q45° или 90° PE63 mm, PE100, PN16 ком 20 

39 

Електрофузиони лук Q45° или 90° PE90 mm, PE100, PN16 ком 5 

40 

Електрофузиони лук Q45° или 90° PE110 mm, PE100, PN16 ком 15 

41 

Електрофузиони лук Q45° или 90° PE160 mm, PE100, PN16 ком 5 

42 

Електрофузиони лук Q45° или 90° PE225 mm, PE100, PN16 ком 2 

43 

Електрофузиона Т-рачва  PE25/25 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 5 

44 

Електрофузиона Т-рачва  PE32/32 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 40 

45 

Електрофузиона Т-рачва  PE40/40 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 20 

46 

Електрофузиона Т-рачва  PE50/50 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 10 

47 

Електрофузиона Т-рачва  PE63/63 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 10 
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48 

Електрофузиона Т-рачва  PE90/90 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 2 

49 

Електрофузиона Т-рачва  PE110/110 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 10 

50 

Електрофузиона Т-рачва  PE160/160 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 2 

51 

Електрофузиона Т-рачва  PE225/225 mm, PE100, PN16, (Т комад са 2 
завојнице за фузионо заваривање) 

ком 1 

52 

Елетрофузиони редуцир PE25/20 mm, PE100, PN16 ком 5 

53 

Елетрофузиони редуцир PE32/25 mm, PE100, PN16 ком 300 

54 

Елетрофузиони редуцир PE40/32 mm, PE100, PN16 ком 40 

55 

Елетрофузиони редуцир PE50/32 mm, PE100, PN16 ком 30 

56 

Елетрофузиони редуцир PE50/40 mm, PE100, PN16 ком 10 

57 

Елетрофузиони редуцир PE63/40 mm, PE100, PN16 ком 10 

58 

Елетрофузиони редуцир PE63/50 mm, PE100, PN16 ком 10 

59 

Елетрофузиони редуцир PE90/63 mm, PE100, PN16 ком 2 

60 

Елетрофузиони редуцир PE110/90 mm, PE100, PN16 ком 10 

61 

Елетрофузиони редуцир PE110/63 mm, PE100, PN16 ком 5 

62 

Елетрофузиони редуцир PE160/90 mm, PE100, PN16 ком 5 

63 

Елетрофузиони редуцир PE160/110 mm, PE100, PN16 ком 5 

64 

Елетрофузиони редуцир PE225/160 mm, PE100, PN16 ком 1 

65 

Електрофузиона завршна капа PE32 mm, PE100, PN16  ком 10 

66 

 Електрофузиона завршна капа PE40 mm, PE100, PN16 ком 10 

67 

Електрофузиона завршна капа PE50 mm, PE100, PN16 ком 10 

68 

Електрофузиона завршна капа PE63 mm, PE100, PN16 ком 10 
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69 

Електрофузиона завршна капа PE90 mm, PE100, PN16 ком 2 

70 

Електрофузиона завршна капа PE110 mm, PE100, PN16 ком 5 

71 

Електрофузиона завршна капа PE160 mm, PE100, PN16 ком 2 

72 

Електрофузиона седло огрлица са ножем и сервисним вентилом PE63/32 
mm, РE100, SDR11, PN16, у комплету са телескопском гарнитур.дужине 
0.8-1.0 м    

ком 4 

73 

Електрофузиона седло огрлица са ножем и сервисним вентилом PE90/32 
mm, РE100, SDR11, PN16, у комплету са телескопском гарнитур.дужине 
0.8-1.0 м    

ком 4 

74 

Електрофузиона седло огрлица са ножем и сервисним вентилом PE110/32 
mm, РE100, SDR11, PN16, у комплету са телескопском гарнитур.дужине 
0.8-1.0 м    

ком 4 

75 

Електрофузиона седло огрлица са ножем и сервисним вентилом PE160/32 
mm, РE100, SDR11, PN16, у комплету са телескопском гарнитур.дужине 
0.8-1.0 м    

ком 2 

76 

РE кугла вентил Ø63 mm , HDРE100, SDR11, PN16 (за чеоно заваривање 
или уз помоћ електро фузионих спојница)  у комплету са одговарајућом 
телескопском гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором за повезивање 
вентила и телескопа. 

ком 1 

77 

РE кугла вентил Ø90 mm , HDРE100, SDR11, PN16 (за чеоно заваривање 
или уз помоћ електро фузионих спојница)  у комплету са одговарајућом 
телескопском гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором за повезивање 
вентила и телескопа. 

ком 1 

78 

РE кугла вентил Ø110 mm , HDРE100, SDR11, PN16 (за чеоно заваривање 
или уз помоћ електро фузионих спојница)  у комплету са одговарајућом 
телескопском гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором за повезивање 
вентила и телескопа. 

ком 1 

79 

РE кугла вентил Ø160 mm , HDРE100, SDR11, PN16 (за чеоно заваривање 
или уз помоћ електро фузионих спојница)  у комплету са одговарајућом 
телескопском гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором за повезивање 
вентила и телескопа. 

ком 1 

80 

Tуљак РE са прирубницом  Ø63mm/ DN50, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном прирубницом)     
 

ком 20 

81 

Tуљак РE са прирубницом  Ø90mm/ DN80, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном прирубницом)     
 

ком 10 

82 

Tуљак РE са прирубницом  Ø110mm/ DN100, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном прирубницом)     

ком 20 

83 

Tуљак РE са прирубницом  Ø160mm/ DN150, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном прирубницом)     

ком 6 

84 

Tуљак РE са прирубницом  Ø225mm/ DN200, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном прирубницом)     

ком 6 

85 

Tуљак РE са прирубницом  Ø280mm/ DN250, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном прирубницом)     

ком 2 

86 

РE Т-рачва  PE32/32 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 30 

87 

РE Т-рачва  PE40/40 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 30 

88 

РE Т-рачва  PE50/50 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 10 
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89 

РE Т-рачва  PE63/63 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 10 

90 

РE Т-рачва  PE90/90 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 

91 

РE Т-рачва  PE110/110 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 10 

92 

РE Т-рачва  PE160/160 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 

93 

РE Т-рачва  PE225/225 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 2 

94 

РE Т-рачва  PE315/315 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 1 

95 

РE Т-рачва редукована PE90/63 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 

96 

РE Т-рачва редукована PE110/63 mm, PE100, PN16, (за чеоно и 
ел.фузионо заваривање) 

ком 5 

97 

РE Т-рачва редукована PE110/90 mm, PE100, PN16, (за чеоно и 
ел.фузионо заваривање) 

ком 5 

98 

РE Т-рачва редукована PE160/90 mm, PE100, PN16, (за чеоно и 
ел.фузионо заваривање) 

ком 5 

99 

РE Т-рачва редукована PE160/110 mm, PE100, PN16, (за чеоно и 
ел.фузионо заваривање) 

ком 5 

100 

РE редуцир PE32/25 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 40 

101 

РE редуцир PE40/25 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 20 

102 

РE редуцир PE40/32 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 20 

103 

РE редуцир PE50/25 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 20 

104 

РE редуцир PE50/32 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 20 

105 

РE редуцир PE50/40 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 10 

106 

РE редуцир PE63/40 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 10 

107 

РE редуцир PE63/50 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 10 

108 

РE редуцир PE90/63 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 

109 

РE редуцир PE110/63 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 
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110 

РE редуцир PE110/90 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 

111 

РE редуцир PE160/90 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 

112 

РE редуцир PE160/110 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5 

113 

РE редуцир PE225/160 mm, PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 2 

114 

Алат-ручни гребач за површинску обраду ПЕ цеви (припрема цеви за 
електрофуз. заваривање, скидање оксидираног слија) 
 

ком 4 

  
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 7 – Електрофузиони материјал 
Целокупан електрофузиони материјал треба бити у квалитету полиетилена PE100, SDR 11, 
NP16. Електро завојница треба имати изводе на PE фитинзима за прикључак пина 4 мм са 
машине за електрофузионо заваривање.   
Седло огрлице за електрофузионо варење требају се монтирати и варити под притиском на 
ПЕ цев, и морају имати интегрисан механизам за бушење цеви. 
Сваки електрофузиони елемент за варење мора бити упакован у затворену заштитну 
пластичну провидну фолију и мора имати одговарајућу бар код ознаку, или на себи 
залепљену, утиснуту, или на бар код картици у паковању. Бар код ознаке електрофузионих 
елемената требају бити у складу са ISO 13950 стандардом. Сав електрофузиони материјал 
мора се варити без додатних стега и држача. 
Све телескопске уградбене гарнитуре су са поцинкованим металним деловима заштићени од 
корозије или на други адекватан начин. 
Напомена: Наручилац може пре коначног одабира најповољнијег понуђача 
организовати практичну демонстрацију на којој ће позвани Понуђач техничком особљу 
ЈКП-а показати и доказати тражене захтеве из конкурсне документације и где ће 
извршити пробно заваривање неког од достављених узорака постојећом машином 
Наручилац за електрофузионо заваривање G+F MSA plus 300, George+Fisher, у случају 
да Наручилац нема радног искуства са материјалом датог понуђача. 

 
Трошак организовања практичне демонстрације производа и електрофузионог 
заваривања сноси сам Понуђач, а иста ће се обавити на адреси: ЈКП "Водовод и 
канализација" Алексинац, Петра Зеца  35, Алексинац, дана који Наручилац усагласи са 
понуђачем и писмено га обавести 2 дана раније. Сав остали прибор, алат и машину 
обезбедиће ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац  
ПЕ материјал за чеоно заваривање треба бити израђен бризгањем у једном комаду а не 
чеоним заваривањем из више делова. Исти треба бити у квалитету полиетилена PE100, 
SDR 11, NP16. 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је у обавези да,  до датума отварања понуде за предметну ЈН, достави следеће 
пробне узораке  материјала: 
 - позиција 5 (Седло огрлица са ножем PEØ110/32 mm за електрофуз.варење)-1 комад 
 - позиција 29 (Прелазни комад за ел.фузионо варење PE Ø25 mm / 3/4" SN, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара (комплетна за ел.фузионо варење са ел.завојницом или спојницом)) - 1 комад, 
Пробни примерци ће се након завршене јавне набавке вратити Понуђачима, oсим изабраном, 
са којим ће се потписати уговор о купопродаји и исти узорак ће остати као еталон до краја 
важења Уговореног рока набавке и биће од стране продавца факутирисани на крају 
2016.године. 
Трошкови транспорта пробних узорака до Наручиоца и назад, падају на терет Понуђача. 
Датум уградње испорученог цевног материјала Наручилац води у прописну интерну 
евиденцију радних налога.  
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Трошкове рекламације неквалитетног материјала у гарантном року, са трошковима уградње и 
демонтаже истог, трошкове растура и губитка воде сноси Понуђач.  
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузрокованим овим неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП 
„Водовод и канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног 
налога и свог званичног ценовника услуга.    
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној, овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типску изјаву ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац прилаже у прилогу конкурсне документације. 
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП Водовод и канализација Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35. 
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 40.000,00 динара без ПДВ-а 
Рок испоруке: 2 дана од захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: 3 године од датума испоруке.  
НАПОМЕНА: Количине материјала у спецификацији су дате оквирно, Наручилац не преузима 
обавезу набавке целокупне количине из спецификације већ ће набавку добара вршити 
сукцесивно, према својим потребама.   
Наручилац може наручивати тражени материјал у количинама мањим или већим од оне 
специфициране у документацији, по истим јединичним ценама.  
        

ПАРТИЈА 8 –ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАНИ ФИТИНГ И АРМАТУРЕ 

р.бр. Спецификација јед.мере количина 

1 
Колено Ø1/2" поцинковано       

ком 30 
  

2 
Колено Ø3/4" поцинковано       

ком 300 
  

3 
Колено  Ø1" поцинковано       

ком 35 
  

4 
Колено Ø5/4" поцинковано       

ком 25 
  

5 
Колено Ø6/4" поцинковано       

ком 20 
  

6 
Колено Ø2" поцинковано       

ком 15 
  

7 
Штопли Ø1/2" поцинкован       

ком 20 
  

8 
Штопли Ø3/4" поцинкован       

ком 60 
  

9 
Штопли Ø1" поцинкован       

ком 20 
  

10 
Штопли Ø5/4" поцинкован       

ком 20 
  

11 
Дупли нипли Ø3/4" поцинковани       

ком 350 
  

12 
Дупли нипли Ø1" поцинковани       

ком 25 
  

13 
Дупли нипли Ø5/4" поцинковани       

ком 20 
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14 
Дупли нипли Ø6/4" поцинковани       

ком 20 
  

15 
Дупли нипли Ø2" поцинковани       

ком 20 
  

16 
Редуцир  Ø1 / 3/4" поцинковани       

ком 40 
  

17 
Редуцир  Ø1 / 1/2" поцинковани       

ком 20 
  

18 
Редуцир  Ø3/4 /  1/2" поцинковани       

ком 25 
  

19 
Редуцир  Ø5/4 /  1" поцинковани       

ком 25 
  

20 
Редуцир  Ø5/4 / 3/4" поцинковани       

ком 20 
  

21 
Редуцир  Ø2" / 3/4" поцинковани       

ком 20 
  

22 
Редуцир  Ø2" / 1" поцинковани       

ком 20 
  

23 
Редуцир  Ø2" / 5/4" поцинковани       

ком 20 
  

24 
Редуцир  Ø6/4 / 3/4" поцинковани       

ком 20 
  

25 
Редуцир  Ø6/4 / 1" поцинковани       

ком 15 
  

26 
Редуцир  Ø6/4 / 5/4" поцинковани       

ком 15 
  

27 
муф Ø1/2" поцинковани       

ком 20 
  

28 
муф Ø3/4" поцинковани 

ком 350 
  

29 
муф Ø1" поцинковани       

ком 15 
  

30 
муф Ø5/4" поцинковани       

ком 15 
  

31 
муф Ø6/4" поцинковани       

ком 15 
  

32 
муф Ø2" поцинковани       

ком 15 
  

33 
тештик Ø3/4" поцинковани       

ком 45 
  

34 
тештик Ø1" поцинковани       

ком 30 
  

35 
тештик Ø5/4" поцинковани       

ком 25 
  

36 
тештик Ø6/4" поцинковани       

ком 15 
  

37 
тештик Ø2" поцинковани       

ком 15 
  

38 
вентил испусни Ø1/2" месинг PN 10 бара       

ком 15 
  

39 вентил испусни Ø3/4" месинг PN 10 бара       ком 350 
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40 
вентил испусни Ø5/4" месинг PN 10 бара       

ком 20 
  

41 
вентил пропусни (шибер) Ø1/2" месинг PN 10 бара       

ком 20 
  

42 
вентил пропусни (шибер) Ø3/4"  месинг PN 10 бара       

ком 35 
    

43 
вентил пропусни (шибер) Ø1"   месинг PN 10 бара       

ком 20 
  

44 
вентил пропусни (шибер) Ø5/4"   месинг PN 10 бара       

ком 15 
  

45 
вентил пропусни (шибер) Ø6/4"   месинг PN 10 бара       

ком 15 
      

46 
вентил пропусни (шибер) Ø2"   месинг PN 10 бара       

ком 15 
  

47 
Вентил кугла 5/4" (са холендером)   месинг PN 10 бара       

ком 15 
      

48 
Вентил кугла 1" (са холендером)   месинг PN 10 бара       

ком 15 
    

49 
Вентил кугла 3/4" (са холендером)   месинг PN 10 бара       

ком 15 
  

50 
Вентил кугла 1/2 " (са холендером)   месинг PN 10 бара       

ком 15 
  

51 
Зупчаста полуспојка Ø1/2", месинг10 бара       

ком 30 
(квалитетна и са оштрим зупцима за монтажу у ПЕ цеви)        

52 
Зупчаста полуспојка Ø3/4", месинг 10 бара       

ком 400 
(квалитетна и са оштрим зупцима за монтажу у ПЕ цеви)        

53 
Зупчаста полуспојка Ø1", месинг 10 бара       

ком 45 
(квалитетна и са оштрим зупцима за монтажу у ПЕ цеви)        

54 
Зупчаста полуспојка Ø5/4", месинг 10 бара       

ком 30 
(квалитетна и са оштрим зупцима за монтажу у ПЕ цеви)        

55 
Зупчаста полуспојка Ø6/4", месинг 10 бара       

ком 20 
(квалитетна и са оштрим зупцима за монтажу у ПЕ цеви)        

56 
Зупчаста полуспојка Ø2", месинг 10 бара       

ком 20 
(квалитетна и са оштрим зупцима за монтажу у  ПЕ цеви)        

57 Клизна МС спојка Ø1/2", месинг,10 бара ком 30 

58 Клизна МС спојка Ø3/4", месинг,10 бара ком 250 

59 Клизна МС спојка Ø1", месинг,10 бара ком 25 

60 Клизна МС спојка Ø5/4", месинг,10 бара ком 25 

61 Клизна МС спојка Ø6/4", месинг,10 бара ком 25 

62 Клизна МС спојка Ø2", месинг,10 бара ком 25 

63 Кудељно влакно (кучина) у паковању од 200 гр ком 35 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈЕ 8 - ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАНИ ФИТИНГ И 
АРМАТУРЕ         
Материјал поцинкованог фитинга је ливени челик заштићен дубински топлим 
цинковањем.Зупчасте полуспојке, клизне спојнице, тело вентила је месинг. Навоји за монтажу 
(унутрашњи и спољашњи) материјала требају бити у складу са SRPS EN ISO 228-1. Радни 
притисак целокупног  материјала треба бити минимално 10бара. На телу треба бити изливен 
лого произвођача и уградбена димензија.       
Зупчасте полуспојнице су за монтажу на полиетиленске PE100 цеви SDR17 PN10 бара. 
Клизне спојке су за поцинковане цеви. Материјал израде пропусних (шибер) и испусних 
вентила је месинг са металним точковима. На телу изливен лого произвођача и димензија 
уградбена. Навоји за монтажу требају бити у складу са SRPS EN ISO 228-1.  
Понуђач је у обавези да до дана отварања понуда, уз конкурсну документацију, достави 
следеће пробне узорке материјала:         
- позиција 11 (Дупли нипли Ø3/4" поцинковани) - 1 комад,      
- позиција 2 (Колено Ø3/4" поцинковано) - 1 комад,       
-позиција 39 (вентил испусни Ø3/4") - 1 комад,       
-позиција 52 (Зупчаста полуспојка Ø3/4") - 1 комад,       
Пробни примерци ће се након завршене јавне набавке вратити Понуђачима, oсим изабраном 
са којим ће се потписати уговор о купопродаји и исти узорци ће остати као еталон до краја 
важења и биће од стране продавца факутирисани на крају 2016.године. Пробни узорци 
требају бити са ознаком Понуђача          
Трошкови транспорта пробних узорака до Наручиоца и назад падају на терет Понуђача 
Датум уградње наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних налога.  
Трошкове рекламације неквалитетног материјала у гарантном року, са трошковима уградње и 
демонтаже истог сноси Понуђач.          
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала у гарантом року ЈКП“Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати на основу радног налога и свог званичног ценовника 
услуга.   
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне  документације.   
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП Водовод и канализација Алексинац, 
ул.Петра Зеца бр.35.          
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 10.000,00 динара без ПДВ-а.        
Рок испоруке: 1 дан од захтева Наручиоца.       
Гарантни рок: 3 године од датума испоруке       
НАПОМЕНА: Наручиоц не преузима обавезу комплетне набавке материјала из 
спецификације,већ ће набавку вршити сукцесивно,према својим потребама.    
Наручиоц може наручивати тражени материјал у количинама већим или мањим од оне 
специфициране у документацији по истим јединичним  ценама.  
 
ПАРТИЈА 9 – ВЕНТИЛИ СА СИГУРНОСНИМ КЉУЧЕМ    

р.бр. назив ставке 
Jед. 
мере Колич. 

1 Пропусни кугла вентил на закључавање Ø1/2“, DN15, УН, ПН 10 бара ком 20 

2 Пропусни кугла вентил на закључавање Ø3/4“, DN20, УН, ПН 10 бара ком 400 

3 Пропусни кугла вентил на закључавање Ø1“, DN25, УН, ПН 10 бара ком 10 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 9 – ВЕНТИЛ СА СИГУРНОСНИМ КЉУЧЕМ 
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Кугла вентили требају бити израђени од месинга и нерђајућег челика, са стандардним 
навојним прикључцима - УН унутрашњи навој. 
Вентил мора имати механизам са закључавањем који се може једноставно отворити само 
специјалним (ручним) кључем. Отварање и затварање вентила уз помоћ кључа треба бити 
једноставно и уз механизам који се окреће за 90 степени (четвртина круга) око усправне осе 
вентила. 
Вентили се користе за хладну воду и ПН10 бара минимално. Вентил на телу треба имати 
утиснут пречник, називни притисак као и знак/лого произвођача. 
Уз прву наручену количину пропусних кугла вентила, Понуђач је у обавези да испоручи: 2 
ручна кључа за вентиле Ø1/2“, 4 кључа  за вентиле Ø3/4“ и 2 ручна кључа за вентиле Ø1“. 
Трошак израде и испоруке кључева за вентиле падају на терет понуђача. 
НАПОМЕНА: 
Обавеза Понуђача је да достави следеће пробне узорке вентила и кључа пре рока 
отварања ЈН: 
   - позиција 2 (Пропусни кугла вентил на закључавање Ø3/4“) - 1 комад, 
   - ручни кључ за Пропусни кугла вентил на закључавање Ø3/4“ - 1 комад. 
Пробни примерци материјала ће се након завршене јавне набавке вратити Понуђачима, oсим 
изабраном са којим ће се потписати уговор о купопродаји и исти узорци ће остати као еталон 
до краја важења Уговореног рока набавке и биће од стране продавца факутирисани на крају, 
пре истека важења Уговора. 
Пробни узорак Вентила на телу треба имати утиснут пречник, називни притисак као и 
знак/лого произвођача. 
Трошкови транспорта пробних узорака до Наручиоца и назад падају на терет Понуђача.  
Датум уградње наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних налога. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузрокована овим неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП 
„Водовод и канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног 
налога и свог званичног ценовника услуга.         
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне документације. 
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35, Алексинац. 
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 30.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок испоруке: 2 дана од захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: 3 године од испоруке. 
НАПОМЕНА: Количине материјала у спецификацији су дате оквирно, Наручилац ће набавку 
добара вршити сукцесивно, према својим потребама.   
Наручилац може наручивати тражени материјал у количинама мањим или већим од оне 
специфициране у документацији по истим јединичним ценама. 
 
ПАРТИЈА 10  - СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА 

Р.бр. Назив ставке 
Јед. 
мере 

Колич. 

1 Тип 1 - Спојница за санацију муфа на армирано бетонском цевоводу DN 800 mm. 
Дводелна у комплету са дихтунг гумом и навојним шипкама (тип 1).  
Комплет 

ком 1 

2 
 

Тип 2 - Спојница за санацију муфа и дела цеви на улазу у муф на армирано бетонском 
цевоводу DN 800 mm. Дводелна у комплету са свим дихтунг гумама и навојним 
шипкама (тип 2).  
Комплет 

ком 1 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 10:  СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ 
МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА 
Технички Опис: 
ТИП 1. Спојница за санацију муфа на армирано бетонском АБ цевоводу DN 800 mm 
треба бити дводелна како би се монтажа исте обавила без сечења цеви. Спојница треба да 
санира оштећења на постојећем гуменом дихтунгу муфа АБ цеви. Сваки део спојнице мора 
бити израђен из два дела са једноставним и сигурним механизмом за спајање круте везе и 
притезање, како би се иста намонтирала око цеви, без сечења.  
Спојница треба бити такве конструкције да за мања процуривања воде на муфу, није 
потребно затварање и пражњење цевовода и растерећење радног притиска око 5 бара. 
За дихтовање споја код муфа АБ цеви, потребно је израдити одговарајућу дихтунг гуму у 
целом обиму цеви која мора бити исечена и спојена на крајевима под углом, како не би 
долазило до процуривања воде на крајевима гуме. 
Други део спојнице се монтира испред муфа АБ цеви где почиње проширење или на самом 
проширењу и он мора мора бити дводелан, са једноставним и сигурним механизмом за 
спајање круте везе, како би се иста намонтирала око цеви, без сечења. Овај део спојнице, 
када се намонтира и фиксира, служи за притезање-привлачења другог дела спојнице са 
духтунг гумом која се утискује у отвор код муфа. 
Спајање спојница иде преко најмање 8 навојних шипки Ø24 мм и са одговарајућом 
подлошком и навртком. Затезање навртки мора бити омогућено са обе стране шипке. 
Оба дела спојнице морају имати симетричне и истоветне металне ушице са отвором за 
пролаз и равно полагање шипке. 
Притезањем навртки навојних шипки, први део спојнице потискује дихтунг гуму у отвор 
између цеви и унутрашњости муфа и тако долази до заптивања процурења муфа. 
Оба дела спојнице морају бити израђена од челика и заштићена антикорозивном заштитом са 
„епокси“ прахом, пластификација са 250 микрона. 
Навојне шипке морају бити израђене од челика квалитета чврстоће 8.8 поцинковане, kao и 
Навртке и подлошке у квалитету 8.8. 
Дихтунг гума треба бити од ЕПДМ отпроне на временско старење и тврдоће око 65 шора и 10 
цм дужа од спољашњег обима цеви око које се монтира. У комплету са дихтунг гумом мора се  
испоручити и алат за засецање и украјање гуме након премеравања и монтаже на самој цеви. 
Сви делови спојнице морају бити изграђени од квалитетног материјала одговарајућих 
димензија, тако да се чине стабилан и компактан спој, који ће утиснути дихтунг гуму у празан 
простор муфа између спољашњег дела цеви и унутрашњости муфа. Антикорозивна заштита 
се односи на све делове спојнице (пластификација и поцинковани или прохронски метални 
елементи). 
Након монтаже спојнице и притезања свих спојева не сме бити процуривања цеви на 
описаном делу уласка цеви у муф. 
ТИП 2. Спојница за санацију муфа и дела цеви на улазу у муф на армирано бетонском 
АБ цевоводу DN 800 mm треба бити дводелна како би се монтажа исте обавила без сечења 
цеви. Ова спојнице треба санирати: процуривање воде из муфа (оштећења на постојећем 
гуменом дихтунгу муфа) и оштећење дела цеви код улаза у муф ширине до 100 мм од муфа.  
Ширина овог дела спојнице треба бити најмање 150 мм и за санацију квара на цеви поред 
муфа мора се израдити и одговарајућа дихтунг гума ширине 150 мм, тврдоће око 60 шора. 
Дихтунг гума унутар спојнице мора бити најмање дебљине 7 mm обрађена на крајевима и са 
уливеним комадом прохронског лима тако да приликом преклапања даје исту дебљину по 
целом обиму и спречава деформисање гуме приликом затезања спојнице. Унутрашња стране 
гуме треба бити профилисана у мале квадратне коморе 5x5 mm дубине 2 mm чиме се 
обезбеђује добро дихтовање и на неравним зидовима цеви. 
Сваки део спојнице мора бити израђен из два дела са једноставним и сигурним механизмом 
за спајање круте везе и притезање, како би се иста намонтирала око цеви, без сечења.  
Део спојнице која потискује дихтунг гуму у простор између муфа и цеви, и који затвара 
оштећење цеви код муфа, мора имати одговарајући механизам за затварање и притезање, 
који мора имати по најмање 3 одговарајућих вијака са навртакама и подлошкама са обе 
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стране спојнице, како би се притезање дихтунг гуме ширине 150 мм извршило квалитетно и 
ефикасно. 
Спојница треба бити такве конструкције да за мања процуривања воде на муфу или 
оштећењу цеви поред, није потребно затварање и пражњење цевовода и растерећење радног 
притиска око 5 бара. 
Део спојнице који се монтира испред муфа и служи само за притезање навојних шипки, треба 
бити исти или сличан као код претходно описане спојнице.  
Спајање спојница иде преко најмање 8 навојних шипки Ø24 мм и са одговарајућом 
подлошком и навртком. Затезање навртки мора бити омогућено са обе стране шипке. 
Оба дела спојнице морају имати симетричне и истоветне металне ушице са отвором за 
пролаз и равно полагање шипке. 
Притезањем навртки навојних шипки, први део спојнице потискује дихтунг гуму у отвор 
између цеви и унутрашњости муфа и тако долази до заптивања процурења муфа. 
Оба дела спојнице морају бити израђена од челика и пластифицирана „епокси“ заштитом од 
250 микрона. 
Навојне шипке морају бити израђене од челика квалитета чврстоће 8.8 поцинковане, kao и 
Навртке и подлошке у квалитету 8.8.  
Дихтунг гума треба бити од ЕПДМ отпорне на временско старење и тврдоће око 65 шора и 10 
цм дужа од спољашњег обима цеви око које се монтира. У комплету са дихтунг гумом мора се  
испоручити и алат за засецање и украјање гуме након премеравања и монтаже на самој цеви. 
Сви делови спојнице морају бити изграђени од квалитетног материјала одговарајућих 
димензија, тако да се чине стабилан и компактан спој, који ће утиснути дихтунг гуму у празан 
простор муфа између спољашњег дела цеви и унутрашњости муфа. Антикорозивна заштита 
се односи на све делове спојнице (пластификација и поцинковани или прохронски метални 
елементи). 
Након монтаже спојнице и притезања свих спојева не сме бити процуривања цеви на 
описаном делу уласка цеви у муф као ни на делу цеви 100 мм од муфа (двоструко 
заптивање). 
Обе спојнице морају бити комплетне са свим потребним деловима, дихтунг гумама, навојним 
шипкама, наврткама и подлошкама, алатом за засецање гума за муф и слично, како би се 
монтажа спојнице извршила ефикасно и санирао квар на цевоводу. 
Радни притисци у магистралном армирано-бетонском цевоводу DN800 mm су максимално PN 
10 бара. Овај цевовод служи за транспрот воде са акумулације до Постројења за прераду 
воде. 
Арматуре требају имати на спољашњој површини своју ознаку: тип, пречник, називни 
притисак и ознаку/лого произвођача. 
Наручиоц може прихватити и другу конструкцију спојнице за санације описаних кварова (квар 
на муфу или ширине 100 мм од муфа цеви-описано у документацији ЈН) на армирано-
бетонском цевоводу пречника DN800 мм или већег, уколико достави доказ да је исту успешно 
уградио код другог купца током 2014.или 2015.године, уз доставу писмене сагласности Купца 
као и писмене гаранције Понуђача да понуђен тип спојнице безусловно санира описане 
кварове на цевоводу, као и да Понуђач прихвата сву одговорност и штету уколико спојница не 
буде успешно санирала квар на цевоводу. 
У случају да Понуђач нуди други тип 2 спојнице потребно је да у прилогу документације ЈН 
приложи и техничке цртеже и опис исте. 
У прилогу документације налазе се технички цртежи и слике цевовода и спојница потребних 
за санацију кварова. 
Понуђач је у обевези да пре почетка израде спојнице изађе на терен и лично премери детаље 
цеви и оштећења тако да предвиди комплетан склоп спојнице за санацију. 
НАПОМЕНА: 
Датум уградње испорученог материјала наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних 
налога. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузрокована овим неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП 
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„Водовод и канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног 
налога и свог званичног ценовника услуга.         
Понуђач мора да достави Изјаву да прихвата резултате накнадног и додатног 
испитивања испорученог материјала у независној овлашћеној (акредитованој) 
лабораторији и да сноси све последице и штету уколико је он изазвао, неквалитетним, 
неодговарајућим и неиспитаним материјалом. Типска изјава ЈКП Водовод и 
канализација Алексинац прилаже у прилогу конкурсне документације. 
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35, Алексинац. 
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 300.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок испоруке: 14 дана од захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: 3 године од испоруке. 
НАПОМЕНА: Количине материјала у спецификацији су дате оквирно, Наручилац ће набавку 
добара вршити сукцесивно, према својим потребама.   
Наручилац може наручивати тражени материјал у количинама мањим или већим од оне 
специфициране у документацији по истим јединичним ценама 
Прилог за Партију 10 : СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ 
ЦЕВОВОДА 
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Слике – Цевовод АБ 800 мм 
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ПАРТИЈА 11: ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ 

Р.бр. Назив ставке 
Јед. 
мере 

Колич. 

1 Заштитна (детектибилна) трака за обележавање и 
трасирање цеви (паковање котур од 250 метара) 

ком 8 

2 
 

Заштитна (детектибилна) трака за обележавање и 
трасирање цеви (паковање котур од 500 метара) 

ком 2 

 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 11: ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И 
ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ 
Заштитне (детектибилне) траке за обележавање подземних инсталација водовода требају 
бити двослојне траке где се између налази синусоидно постављени проводници од нерђајућег 
челика (прохрома). Трака мора бити са два проводника од прохрома. Проводници не морају 
бити изоловани. 
Ширина траке мора бити 60 мм, дебљина проводника од нерђајућег челика Ø 0.5 мм.  
Укупна дебљина слојева мора бити најмање 0.235 мм а укупна дебљина траке мора бити 
најмање 0.735 мм. 
Паковање траке треба бити у котуру од 250 м и 500 м.  
Издужење ПЕ траке минимално 400%, однос дужина синусоидног постављеног проводника и 
дужине траке 1.25 : 1, издужење проводника од нерђајућег челика Ø 0.5 мм (40% + 
25%(синусоида)) – укупно 65%, затезна чврстоћа траке 25-30  N/mm², постојаност на 
температури -25 до 70ºС, постојаност према води и хемикалијама у земљи. 
Намена заштитних (детектибилних) трака је обележавање и детекција подземиних цевовода. 
Трака треба бити плаве боје са одштампаним црним, крупним словима „ПОЗОР ВОДОВОД“ 
или „ПАЖЊА ВОДОВОД“. Штампано упозорење треба бити наизменично. 
Траке се требају детектовати електро инструментима – трагачима. 
НАПОМЕНА: 
Датум уградње испорученог материјала наручиоц води у прописну интерну евиденцију радних 
налога. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног налога и 
свог званичног ценовника услуга.          
Испорука франко Алексинац, Централни магацин ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул. Петра Зеца бр.35, Алексинац. 
Трошкови транспорта су урачунати у цену за било коју тражену количину из спецификације 
вредности преко 20.000,00 динара без ПДВ-а. 
Рок испоруке: 5 дана од захтева Наручиоца. 
Гарантни рок: 3 године од испоруке. 
НАПОМЕНА: Количине материјала у спецификацији су дате оквирно, Наручилац ће набавку 
добара вршити сукцесивно, према својим потребама.   
Наручилац може наручивати тражени материјал у количинама мањим или већим од оне 
специфициране у документацији по истим јединичним ценама. 
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 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона); 
2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3) / 
4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 
5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), Дозвола није потребна за ову набавку; 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то  
 
ПАРТИЈА 1 : ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 
1)Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 

(сагласност) произвођача да у предметној набавци број  19-958/2016 може понудити 

предметни материјал водоводне цеви PE100 и PE100RC, канализационе цеви и фитинг као и 
PVC-U цеви и фитинг.  
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском или енглеском језику. 
3) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави извештај о здравственој исправности, издат 
од стране акредитоване лабораторије за испитивање, не старији од 24 месеци од дана 
расписивања ове јавне набавке, за водоводне цеви PE100 и PE100RC.  
4) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави важеће извештаје о испитивању, и: 
  - SRPS EN 12201 за водоводне PE100 и PE100RC  
 - SRPS EN 1401 за канализационе ПВЦ цеви  

- SRPS EN 13476 за канализационе коруговане цеви 
   - сертификат ISO9001, сертификат прозвођача водоводних цеви, канализационих цеви 
и фитинга, као и произвођача  PVC-U цеви и фитнга. 
Извештаји о испитивању материјала требају бити издати од стране домаће акредитоване 
лабораторије за испитивање, која има уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025. 
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
Да је у 2014. или 2015.години склопио најмање два, или више појединачних уговора на износ 
од минимално 1.000.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку полиетиленских ПЕ цеви за воду 
или канализационих цеви која су део предметне набавке.  
6) Додатни Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету 
понуђача предмета јавне набавке  
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Да до дана подношења понуда Понуђач мора имати најмање  4 радника запослених у 
сталном радном односу (на неодређено време) или ангажованих на други Законом 
дозвољени начин, одговорне за реализацију предмета јавне набавке. 
7) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом и то  камион са приколицом 12 
метара  
ПАРТИЈА 2  - ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
1)Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 
(сагласност) произвођача да у предметној набавци  може понудити предметни материјал  
(Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно нуди предметни 
материјал)           
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском језику димензијама и карактеристикама 
(посебно за ливене комаде Тежина у кг) или техничке цртеже (спојница и огрлица), каталог 
доставити и за гуменени дихтунг материјал.         
3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави важећи извештај о здравственој 
исправности издат од стране акредитоване лабораторије за  испитивање (не старији од 24 
месеци од дана расписивања ове јавне набавке, за ливене фазонске комаде)  
  
4) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важеће извештаје о испитивању материјала 
(опреме) SRPS EN 12266  за испитивање називног притиска PN10 бара    
 
    - важећи сертификат ISO9001, сертификат произвођача ливених фазонских 
комада/огрлица/спојница.         
Извештаји о испитивању материјала требају бити издати од стране домаћих акредитованих 
лабораторије за испитивање, која имају уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025 и која је у 
важећем року акредитације, а чији сертификат са обимом акредитације треба доставити у 
прилогу.  Лабораторија за  испитивање треба имати у обиму акредитације  испитивање 
индустријских арматура.         
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  - Да је 
Понуђач у 2014. или 2015.години склопио најмање два, или више, појединачних уговора на 
износ од минимално 700.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметних добара ове 
партије јавне набавке  
6) Додатни Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету 
понуђача предмета јавне набавке  
 - Да до дана подношења понуда Понуђач мора имати најмање  3 радника запослених у 
сталном радном односу (на неодређено време) или ангажованих на други Законом 
дозвољени начин, одговорне за реализацију предмета јавне набавке. 
7) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
-Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз добара. 
 
 
  

ПАРТИЈА 3 - ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ 
1)Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 
(сагласност) произвођача да у предметној набавци може понудити предметни материјал           
( Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико директно нуди предметни 
материјал).         
Сагласност је потребна за целокупни материјал из Спецификације.      
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском језику (за целокупан материјал из 
спецификације)            
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3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави важећи извештај о здравственој 
исправности издат од стране акредитоване лабораторије (сертификат о акредитацији са 
обимом акредитације) за испитивање (затварача са гумираним клином, лептирастих 
затварача) не старији од 24 месеци од дана расписивања ове јавне набавке .  
        
4) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важеће извештаје о испитивању затварача 
са гумираним клином називног притиска PN10 бара, у складу са:     
     -SRPS EN ISO 1074-1         
     -SRPS EN ISO 1074-2         
     -SRPS EN ISO 12266         
Извештаји о испитивању материјала требају бити издати од стране домаће акредитоване 
лабораторије за испитивање, која има уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025 и која је у 
важећем року акредитације.(сертификат о акредитацији са обимом акредитације)   
 -важећи сертификаt ISO 9001, сертификат прозивођача (за целокупан материјал из 
спецификације).            
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом   
Да је Понуђач у 2014. или 2015.години склопио најмање два, или више, појединачних уговора 
на износ од минимално 900.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметног материјала за 
воду (вентили и затварачи) 
6) Додатни Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету 
понуђача предмета јавне набавке  
Да до дана подношења понуда Понуђач мора имати најмање 4 радника запослених у сталном 
радном односу (на неодређено време) или ангажованих на други Законом дозвољени начин, 
одговорне за реализацију предмета јавне набавке. 
7) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз добара. 
 
 
ПАРТИЈА 4 : ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ  
1. Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 

(сагласност) произвођача да у предметној набавци број 19-958/2016 може понудити 

предметни материјал (Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно 
нуди предметни материјал)  
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском или енглеском језику или техничке цртеже из 
којих ће се доказати тражени услови и захтеви из техничког описа.   
3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави извештај о здравственој исправности свих 
арматура и готових хидраната (за унутрашњи део који долази у контакт са пијаћом водом), 
издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање, не старији од 24 месеци од дана 
расписивања ове јавне набавке. .  
4) Додатни услов:  
Понуђач је дужан да достави: 

- Извештај о испитивању чврстоће кућишта хидранта и заптивености кућишта 
притиском према стандарду SRPS EN 12266-1:2013, издате од домаћег акредитованог 
тела за оцењивање усаглашености (акредитоване лабораторије за испитивање по 
стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 или одговарајуће) 

- Изјаву о усаглашености предметних хидраната са стандардом SRPS EN 1074-6:2009 
или одговарајућем 

- Извештај о испитивању материјала (опреме) према SRPS EN 12266-1 за испитивање 
називног притиска PN10/16 бара арматура (позиција 3- 9 у спецификацији). 

- Понуђач и произвођач предметних добара морају имати уведен стандард ISO 9001 
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним  



Измена Конкурсне документације у отвореном поступку  за ЈН бр. 19-958/2016         46/159 

 

Да је Понуђач у 2014. и 2015.години склопио најмање два, или више, појединачних уговора на 
износ од минимално 400.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметних добара ове 
партије јавне набавке, од којих се један уговор мора односити на испоруку хидраната. 
6) Додатни  Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету 
Понуђача. Да до дана подношења понуда Понуђач предмета јавне набавке мора имати 
најмање  2 радника запослених у сталном радном односу (на неодређено време) или 
ангажована на други Законом дозвољен начин. 
7) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз предметних добара.  

ПАРТИЈА  5: РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И ОГРЛИЦЕ ОД ПРОХРОМА 
1. Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 

(сагласност) произвођача да у предметној набавци број 19-958/2016 може понудити 

предметни материјал (Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно 
нуди предметни материјал) . 
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском или енглеском језику или техничке цртеже 
(спојница и огрлица).  
3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави извештај о здравственој исправности, издат 
од стране акредитоване лабораторије за испитивање, не старији од 24 месеци од дана 
расписивања ове јавне набавке.  
4) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важећи извештај о испитивању материјала 
(опреме) SRPS EN 12266-1 за испитивање називног притиска PN16 бара за спојнице пречника 
од 1/2"-3" дужине 100мм и од DN 50-800mm дужине 200мм.   
Извештаји о испитивању материјала требају бити издати од стране домаћих акредитованих 
лабораторија за испитивање, која имају уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025 и која је у 
важећем року акредитације, а чији сертификат са обимом акредитације треба доставити у 
прилогу. Лабораторија за испитивање треба имати у обиму акредитације  испитивање 
индустријских арматура.  
Понуђач треба доставити важећи сертификаt ISO 9001 прозивођача. 
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом  
Да је Понуђач у 2014. и 2015.години склопио најмање два, или више, појединачних уговора на 
износ од минимално 400.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметних добара ове 
партије јавне набавке. 
6) Додатни  Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету 
Понуђача.  
Да до дана поношења понуда Понуђач мора имати најмање  2 радника запослених у сталном 
радном односу (на неодређено време) или ангажована на други Законом дозвољен начин. 
7) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз предметних добара. 

ПАРТИЈА 6 - УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ И ФЛАНШ АДАПТЕРИ 
1)Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 
(сагласност) произвођача да у предметној набавци  може понудити предметни материјал  
(Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно нуди предметни 
материјал)              
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском језику или техничке цртеже (спојница) 
 3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави важећи извештај о здравственој 
исправности издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање ( не старији од 24 
месеци од дана расписивања ове јавне набавке).   
4) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важећи извештај о испитивању материјала 
(опреме) SRPS EN 12266 за испитивање називног притиска PN10 бара Извештаји о 
испитивању материјала требају бити издати од стране домаћих акредитованих лабораторија 
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за испитивање, које имају уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025 и које су у важећем року 
акредитације, а чији сертификат са обимом акредитације треба доставити у прилогу. 
Лабораторија за испитивање треба имати у обиму акредитације  испитивање индустријских 
арматура.             
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом   
Да је Понуђач у 2014. или 2015.години склопио најмање један или више, појединачних уговора 
на износ од минимално 600.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметних добара ове 
партије јавне набавке.   

ПАРТИЈА  7: ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
1) Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 

(сагласност) произвођача да у предметној набавци број 19-958/2016 може понудити 

предметни материјал (Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно 
нуди предметни материјал). Изјава мора да покрива целокупан специфициран 
електрофузиони материјал. 
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском или енглеском језику. У каталогу требају бити 
означене у боји (обележене) позиције из спецификације са редним бројем из спецификације. 
3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави извештај о здравственој исправности, издат 
од стране акредитоване лабораторије за испитивање, не старији од 24 месеци од дана 
расписивања ове јавне набавке.  
4) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важећи извештај о испитивању 
електрофузионог материјала из домаће акредитоване лабораторије или важећи међународни 
сертификат о квалитету из Европске уније (DVGW, OVGW, TUV и сл) са преводом на српски.  
5) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави фотокопију важећег сертификата 
произвођача електрофузионог материјала ISO9001. 
6) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави оверену и потписану изјаву, преведену на 
српски и оверену од стране судског тумача, да понуђени материјал Произвођача задовољава 
захтеве Наручиоца (ЈКП Водовод и канализација Алексинац), по квалитету и техничком 
захтеву датом у опису.  
7) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом  
Да је Понуђач у 2014. или 2015.години склопио најмање два, или више, појединачних уговора 
на износ од минимално 1.100.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметних добара ове 
партије јавне набавке. 
8) Додатни Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету 
понуђача предмета јавне набавке  
Да до дана подношења понуда Понуђач мора имати најмање  5 радника запослених у 
сталном радном односу (на неодређено време) или ангажованих на други Законом 
дозвољени начин, одговорне за реализацију предмета јавне набавке. 
 9) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз предметних добара  

ПАРТИЈА 8 – ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАН ФИТИНГ И АРМАТУРЕ  
1) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском језику поцинкован фитинг, вентиле, зупчасте 
спојнице, клизне спојнице, одакле се могу доказати тражене карактеристике из 
спецификације.            
2) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави важећи извештај о здравственој 
исправности издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање.(не старији од 
24месеци за понуђена добра у предметној набавци).     
3) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важећи извештај о испитивању материјала 
(опреме) SRPS EN 12266 за испитивање називног притиска PN10 бара    
   -важећи сертификаt ISO9001, сертификат  произвођача.      
Извештаји о испитивању материјала требају бити издати од стране домаћих акредитованих 
лабораторија за испитивање, која имају уведен  стандард SRPS ISO/IEC 17025 и која је у 
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важећем року акредитације, а чији сертификат са обимом акредитације треба доставити у 
прилогу. Лабораторија за испитивање треба имати у обиму акредитације  испитивање 
индустријских арматура.           
4) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
Да је Понуђач у 2014. или 2015.години склопио најмање два, или више, појединачних уговора 
на износ од минимално 400.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметних добара ове 
партије јавне набавке   
5) Додатни  Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету  
Да до дана подношења понуда Понуђач мора имати најмање  1 радника запосленог у сталном 
радном односу (на неодређено време) или ангажована на други Законом дозвољен начин. 
6) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз предметних добара. 
 
 
ПАРТИЈА 9 – ВЕНТИЛИ СА СИГУРНОСНИМ КЉУЧЕМ 
1. Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 

(сагласност) произвођача да у предметној набавци број 19-958/2016 може понудити 

предметни материјал (Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно 
нуди предметни материјал)  
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском или енглеском језику или техничке цртеже 
(вентила и кључева).  
3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави извештај о здравственој исправности, издат 
од стране акредитоване лабораторије за испитивање, не старији од 24 месеци од дана 
расписивања ове јавне набавке.  
4) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важећи извештај о испитивању материјала 
(опреме) SRPS EN 12266-1 за испитивање називног притиска PN10 бара, и важећи 
сертификаt ISO9001, сертификат  произвођача.  
Извештаји о испитивању материјала требају бити издати од стране домаћих акредитованих 
лабораторија за испитивање, која имају уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025 и која је у 
важећем року акредитације.  
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
Да је Понуђач у 2014. или 2015.години склопио најмање један, или више, појединачних 
уговора на износ од минимално 800.000,00 динара без ПДВ-а за испоруку предметних добара 
ове партије јавне набавке. 
6) Додатни  Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету  
Да до дана подношења понуда Понуђач мора имати најмање  2 радника запослених у 
сталном радном односу (на неодређено време) или ангажована на други Законом дозвољен 
начин. 
7) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз предметних добара. 
ПАРТИЈА 10 СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА 
1. Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 

(сагласност) произвођача да у предметној набавци број 19-958/2016 може понудити 

предметни материјал (Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно 
нуди предметни материјал). 
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача са упутством за монтажу, за предметна добра на српском језику или техничке 
цртеже из којих ће се доказати тражена функционалност и захтеви из техничког описа.   
3) Додатни услов : Понуђач је дужан да достави извештај о здравственој исправности 
спојнице, издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање, не старији од 24 месеци 
од дана расписивања ове јавне набавке.  



Измена Конкурсне документације у отвореном поступку  за ЈН бр. 19-958/2016         49/159 

 

4) Додатни услов: Понуђач је дужан да достави важећи извештај о испитивању материјала 
(опреме) SRPS EN 12266-1 за испитивање називног притиска PN10/16 бара за спојнице 
описаног типа 1 из спецификације.  
Извештаји о испитивању материјала требају бити издати од стране домаћих акредитованих 
лабораторија за испитивање, која имају уведен стандард SRPS ISO/IEC 17025 и која је у 
важећем року акредитације. 
Понуђач треба доставити важећи сертификаt ISO 9001 произвођача арматура. 
5) Додатни Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
Да је Понуђач у 2014. и 2015.години извршио најмање једну, квалитетну испоруку предметних 
добара ове партије јавне набавке.   
Понуђач је у обавези да достави потписану и оверену потврду Купца, коме је извршио 
најмање једну квалитетну испоруку спојнице за армирано-бетонски цевовод минималног 
пречника DN 800 мм или већег за поменути период. Потврда треба бити на меморандуму 
Купца са именом и контакт подацима одговорног лица за проверу. 
6) Додатни  Услов: Обавеза понуђача је да достави податке о кадровском капацитету 
Понуђача.  
Да до дана подношења понуда Понуђач мора имати најмање  3 радника запослених у 
сталном радном односу (на неодређено време) или ангажована на други Законом дозвољен 
начин, од којих једног дипломираног машинског инжењера. 
7) Додатни Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
техничким капацитетом:  
Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за превоз предметних добара. 
ПАРТИЈА 11: ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ 
1. Додатни Услов: Ауторизација - Понуђач је дужан да достави писмену ауторизацију 

(сагласност) произвођача да у предметној набавци број 19-958/2016 може понудити 

предметни материјал (Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, уколико дирекно 
нуди предметни материјал)  
2) Додатни Услов: Понуђач је дужан да достави каталог произвођача или извод из каталога 
произвођача за предметна добра на српском или енглеском језику или техничке цртеже из 
којих ће се доказати тражени услови и захтеви из техничког описа.   
3) Додатни услов: Понуђач треба доставити важећи сертификаt ISO 9001 произвођача.  
 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне регистре, а у 
складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези да приликом подношења 
понуде достављају доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4) Закона, АЛИ су у обавези да уз 
понуду доставе потписан и оверен Образац изјаве, којим потврђују да су регистровани као 
понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, 
наведене доказе о испуњености услова могу доставити у виду неоверених копија, а 
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако Понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни и то у виду Изјаве која се прилаже уз 
понуду. 
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. 
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, 



Измена Конкурсне документације у отвореном поступку  за ЈН бр. 19-958/2016         50/159 

 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се 
могу благовремено добити исправни подаци о: 
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и 
привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет 
адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, адреса: 
Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту 
животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за заштиту 
животне средине: www.sepa.gov.rs. 
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и 
социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
1.2.Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова  из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 став 1 тачка 5 доставља за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
1.3.  Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док тражене додатне услове 
испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни Понуђач 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 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 
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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). 

3) / 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Дозвола није потребна 
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац Изјаве (Образац 

изјаве, саставни је део конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа и то за 
ПАРТИЈА 1 –ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ:  
1)Додатни Услов:  
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал. 
2) Додатни Услов:  
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском или енглеском језику.  
3) Додатни услов:.  
Доказ: Фотокопија извештаја о здравственој исправности издат од стране акредитоване 
лабораторије за испитивање не старијег од 24 месеци.  
4) Додатни Услов:  
Доказ: Фотокопија извештаја и  наведених сертификата. 
5) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопија Уговора о продаји, фотокопије отпремница/рачуна). 
6) Додатни Услов: 
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора 
7) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопију саобраћајне дозволе или уговор о закупу возила.  
ПАРТИЈА 2 ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
1)Додатни Услов:            
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал        
2) Додатни Услов:         
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском језику          
3) Додатни услов :        
Доказ: Фотокопија важећег извештаја о здравственој исправности издат од стране 
акредитоване лабораторије за испитивање не старијег од 24 месеци.   
     
4) Додатни услов:      
Доказ: Фотокопије важећих извештаја  сертификата        
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5) Додатни Услов:       
Доказ: фотокопија Уговора о продаји добара, отпремнице/рачуна 
6) Додатни Услов: 
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора 
7) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопију саобраћајне дозволе или уговор о закупу возила.  
 
 
 
ПАРТИЈА 3: ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ 
1)Додатни Услов     
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал        
2) Додатни Услов:  
извод из каталога произвођача за предметна добра на српском језику (за целокупан 
материјал из спецификације)      
3) Додатни услов  
Доказ: Фотокопија важећег извештаја о здравственој исправности издат од стране 
акредитоване лабораторије за испитивање (затварача са гумираним клином, лептирастих 
затварача, неповратног вентила)( не старијег од 24 месеци).     
    
4) Додатни услов:   
Доказ: Фотокопије важећих наведених стандарда       
5) Додатни Услов:   
Доказ: фотокопија Уговора уговора о продаји предметних добара,  фотокопија 
отпремнице/рачуна). 
6) Додатни Услов: 
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора 
7) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопију саобраћајне дозволе или уговор о закупу возила.  
 
ПАРТИЈА 4 ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ 
1. Додатни Услов:  
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал. 
2) Додатни Услов:.   
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском или енглеском језику. 
3) Додатни услов : Доказ: Фотокопија извештаја о здравственој исправности издат од стране 
акредитоване лабораторије за испитивање не старијег од 24 месеци.  
4) Додатни услов:  

Доказ:   
Копија Извештаја о испитивању чврстоће кућишта и заптивености кућишта 
притиском према стандарду SRPS EN 12266-1:2013, издате од домаћег акредитованог 
тела за оцењивање усаглашености (акредитоване лабораторије за испитивање по 
стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 или одговарајуће). Извештај не сме бити старији 
од две године од датума отварања понуда. 
Доказ:  Изјава о усаглашености предметних хидраната са стандардом SRPS EN 1074-
6:2009 или одговарајућем, издату од произвођача понуђених хидраната, на 
меморандуму, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, оверену и 
потписану од стране овлашћеног лица произвођача. 
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Доказ:  Копија Извештаја о испитивању арматура према стандарду SRPS EN 12266-
1:2013, издате од домаћег акредитованог тела за оцењивање усаглашености 
(акредитоване лабораторије за испитивање по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 или 
одговарајуће). Извештај не сме бити старији од две године од датума отварања понуда. 
Доказ:Копија важећег сертификата за систем менаџмента квалитетом издат у складу са 
стандардом ISO 9001:2008 (или SRPS ISO 9001:2008) за понуђача и произвођача. 
Доказ: Фотокопије важећих извештаја и сертификата.   

5) Додатни Услов: 
Доказ: фотокопија Уговора о продаји добара, отпремнице/рачуна. 
6) Додатни  Услов:  
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора. 
7) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопију регистарске дозволе, уговор о закупу возила 
  
ПАРТИЈА 5 : РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И ОГРЛИЦЕ ОД ПРОГРОМА  
1. Додатни Услов:  
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал. 
2) Додатни Услов:  
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском или енглеском језику. 
3) Додатни услов :.  
Доказ: Фотокопија извештаја о здравственој исправности издат од стране акредитоване 
лабораторије за испитивање не старијег од 24 месеци.  
4) Додатни услов: 
Доказ: Фотокопије важећих извештаја и сертификата.   
5) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопија Уговора о продаји добара, отпремнице/рачуна. 
6) Додатни  Услов:  
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора. 
7) Додатни Услов: 
Доказ: фотокопију регистарске дозволе, уговор о закупу возила. 
ПАРТИЈА 6-УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ И ФЛАНШ АДАПТЕРИ 
1)Додатни Услов:       
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал        
2) Додатни Услов:  
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском/енглеском језику           
3) Додатни услов   
Доказ: Фотокопија важећег извештаја о здравственој исправности издат од стране 
акредитоване лабораторије за испитивање, не старијег од 24 месеци.   
     
4) Додатни услов:     
Доказ: Фотокопије важећих извештаја  сертификата        
    -важећи сертификаt ISO9001, сертификат прозивођача       
5) Додатни Услов:        
Доказ: фотокопија Уговора о продаји добара, отпремнице/рачуна  

ПАРТИЈА  7: ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
1) Додатни Услов:  
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Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал. Уколико је произвођач из иностранства, 
ауторизација-сагласност мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 
овлашћеног судског тумача. 
2) Додатни Услов:  
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском/енглеском језику  
3) Додатни услов :  
Доказ: Фотокопија извештаја о здравственој исправности издат од стране домаће 
акредитоване лабораторије за испитивање не старијег од 24 месеци.   
Извештаји о испитивању здравствене исправности материјала требају бити издати од стране 
домаћих акредитованих лабораторија за испитивање, која имају уведен стандард SRPS 
ISO/IEC 17025 и која је у важећем року акредитације добара 
4) Додатни услов:  
Доказ: Фотокопије важећих извештаја. 
5) Додатни услов:  
Доказ: Фотокопије важећег сертификата. 
6)Додатни услов:  
Доказ: Фотокопије изјаве Произвођача електрофузионог материјала и оверена фотокопија 
превода. 
7) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопија Уговора о продаји, фотокопије отпремница/рачуна. 
8) Додатни Услов:  
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора. 
9) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопију регистарске дозволе, уговор о закупу возила.   
ПАРТИЈА 8 – ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАН ФИТИНГ И АРМАТУРЕ  
1) Додатни Услов:        
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском језику           
2) Додатни услов :  
Доказ: Фотокопија важећег извештаја о здравственој исправности издат од стране 
акредитоване лабораторије за испитивање         
3) Додатни услов:    
Доказ: Фотокопије важећих извештаја           
4) Додатни Услов:        
Доказ: фотокопија Уговора о продаји добара, отпремнице/рачуна 
5) Додатни  Услов:  
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора. 
6) Додатни Услов: 
Доказ: фотокопију регистарске дозволе, уговор о закупу возила. 
 
ПАРТИЈА 9 – ВЕНТИЛИ СА СИГУРНОСНИМ КЉУЧЕМ 
1. Додатни Услов:  
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал. 
2) Додатни Услов:  
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском или енглеском језику. 
3) Додатни услов :  
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Доказ: Фотокопија извештаја о здравственој исправности издат од стране акредитоване 
лабораторије за испитивање не старијег од 24 месеци.  
4) Додатни услов:  
Доказ: Фотокопије важећих извештаја и сертификата.   
5) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопија Уговора о продаји добара, отпремнице/рачуна. 
6) Додатни  Услов:  
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора. 
7) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопију регистарске дозволе, уговор о закупу возила. 
ПАРТИЈА 10 СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА  
1. Додатни Услов:  
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал. 
2) Додатни Услов:  
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском, технички цртежи, упутство за монтажу. 
3) Додатни услов :  
Доказ: Фотокопија извештаја о здравственој исправности издат од стране акредитоване 
лабораторије за испитивање не старијег од 24 месеци.  
4) Додатни услов:  
Доказ: Фотокопије важећих извештаја и сертификата.   
5) Додатни Услов:  
Доказ: фотокопија Потврде купца и отпремнице/рачуна о испорученом добру. 
6) Додатни  Услов:  
Доказ: Фотокопије уговора о раду или М-А  образаца за наведена лица или фотокопија других 
уговора, фотокопија дипломе или уверења. 
7) Додатни Услов: 
Доказ: фотокопију регистарске дозволе, уговор о закупу возила. 
ПАРТИЈА 11: ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ 
1. Додатни Услов:  
Доказ: Сагласност произвођача издата после дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки или Изјава произвођача у случају да је исти и Понуђач, 
уколико дирекно нуди предметни материјал. 
2) Додатни Услов:  
Доказ: каталог произвођача или извод из каталога произвођача за предметна добра на 
српском или енглеском језику. 
3) Додатни услов: Доказ: Фотокопије важећег сертификата.   
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 
5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од Понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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, осим уколико 
подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
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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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  
„Најнижа понуђена цена“.  
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. У случају истог 
понуђеног рока испоруке добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 
је понудио дужи гарантни рок. 
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. 
 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

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

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве о поштовању важећих законских прописа ( Образац 5) 

6) тражени додатни услови у складу са чланом 76 уз сваку партију понаособ 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
                                 (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 1- ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  
 

Телефон:  
 

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

1) 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 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача:  
 

 
 

Адреса  

 
 

Матични број  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  
 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 
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 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  
 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
 

 
5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1 – ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке 

 

 
Гарантни период 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________        
        ____________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 1 – ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 

р.бр. Спецификација 
јед. 

мере 
Колич. 

Јед. 
Цена без ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1 

PE Ø20 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 бара m 200 

   (котур 200 m паковање) 

2 

PE Ø25 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 бара m 2000 

   (котур 200 m паковање) 

3 

PE Ø25 mm HDPE PE100RC цеви за 
водовод PN 10 бара m 800 

   (котур 200 m паковање) 

4 

PE Ø32 mm HDPE PE-PE100  цеви за 
водовод PN 10 бара  m 400 

   (котур 200 m паковање) 

5 

PE Ø40 mm HDPE PE-PE100цеви за 
водовод PN 10 бара  m 400 

   (котур 200 m паковање) 

6 

PE Ø40 mm HDPE PE100RC цеви за 
водовод PN 10 бара m 400 

   (котур 200 m паковање) 

7 

PE Ø50 mm HDPE PE-PE100цеви за 
водовод PN 10 бара  m 400 

   (котур 200 m паковање) 

8 

PE Ø63 mm HDPE PE-PE100  цеви за 
водовод  PN 10 бара  m 400 

  (котур 200 m паковање)  

9 

PE Ø63 mm HDPE PE100RC цеви за 
водовод PN 10 бара  m 200 

  (котур 200 m паковање)  

10 

PE Ø75 mm HDPE PE-PE100  цеви за 
водовод  PN 10 бара    m 100 

   (котур 20 m паковање) 

11 

PE Ø90 mm HDPE PE-PE100  цеви за 
водовод  PN 10 бара   m 400 

   (котур 100 m паковање) 

12 

PE Ø110 mm HDPE PE-PE100  цеви за 
водовод  PN 10 бара   m 1200 

   (котур 100 m паковање) 

13 

PE Ø110 mm HDPE PE100RC  цеви за 
водовод  PN 10 бара   m 400 

   (котур 100 m паковање) 

14 

PE Ø125 mm HDPE PE-PE100  цеви за 
водовод  PN 10 бара   m 12 

  (штап цеви дужине 12 m)  

15 
PE Ø140 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 бара  

m 12   
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(штап цеви дужине 12 m)  

16 

PE Ø160 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 bara  m 240 

  (штап цеви дужине 12 m)  

17 

PE Ø160 mm HDPE PE100RC цеви за 
водовод PN 10 bara  m 48 

  (штап цеви дужине 12 m)  

18 

PE Ø180 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 bara  m 12 

  (штап цеви дужине 12 m)  

19 

PE Ø200 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 bara  m 12 

  (штап цеви дужине 12 m)  

20 

PE Ø225 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 bara  m 24 

   (штап цеви дужине 12 m) 

21 

PE Ø250 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 бара  m 12 

   (штап цеви дужине 6 m) 

22 

PE Ø315 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 бара  m 12 

   (штап цеви дужине 12 m) 

23 

PE Ø560 mm HDPE PE-PE100 цеви за 
водовод PN 10 бара  m 6 

   (штап цеви дужине 6 m) 

24 
Канализациона PVC цев Ø110 SDR51 

m 50 
  (цеви дужине 1 и 2 m) 

25 
Канализациона PVC цев Ø125 SDR51 

m 20 
  (цеви дужине 1 и 2 m) 

26 
Канализациона PVC цев Ø160 SDR51 

m 20 
  (цеви дужине 1 и 2 m) 

27 
Канализациона PVC цев Ø200 SDR51 

m 10 
  (цеви дужине 1 и 2 m) 

28 
Канализациона PVC цев Ø250 SDR51 

m 10 
  (цеви дужине 1 и 2 m) 

29 

Спојни елементи за канализационе цеви - 
клизне спојке Ø110 PVC ком 20 

    

30 

Спојни елементи за канализационе цеви - 
клизне спојке Ø125 PVC ком 15 

        

31 

Спојни елементи за канализационе цеви - 
клизне спојке Ø160 PVC ком 20 

        

32 

Спојни елементи за канализационе цеви - 
клизне спојке Ø200 PVC ком 10 

        

33 Спојни елементи за канализационе цеви - ком 10   
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клизне спојке Ø250 PVC 

      

34 

Спојни елементи за канализационе цеви - 
Лук 90 или 45°  Ø110 PVC ком 25 

    

35 

Спојни елементи за канализационе цеви - 

Лук 90 или 45°  Ø125 PVC ком 15 

    

36 

Спојни елементи за канализационе цеви - 

Лук 90 или 45°  Ø160 PVC ком 20 

    

37 

Спојни елементи за канализационе цеви - 

Лук 90 или 45°  Ø200 PVC ком 10 

    

38 

Спојни елементи за канализационе цеви - 

Лук 90 или 45°  Ø250 PVC ком 10 

    

39 
Канализациона рачва  PVC Ø110/110 

ком 10 
        

40 
Канализациона рачва PVC Ø125/125 

ком 5 
        

41 
Канализациона рачва PVC Ø160/160 

ком 10 
        

42 
Канализациона рачва PVC Ø200/200 

ком 5 
        

43 
Канализациона рачва PVC Ø250/200 

ком 5 
        

44 
Канализациони редуцир PVC Ø125/110 

ком 10 
        

45 
Канализациони редуцир PVC Ø160/125 

ком 10 
        

46 
Канализациони редуцир PVC Ø160/110 

ком 10 
        

47 
Канализациони редуцир PVC Ø200/110 

ком 10 
        

48 
Канализациони редуцир PVC Ø200/160 

ком 5 
        

49 

Канализациони неповратни вентил PVC 
Ø110 ком 1 

        

50 

Канализациони неповратни вентил PVC 
Ø160 ком 1 

        

51 
Канализациона цев ребраста двослојна од 
PE, PP или ПВЦ-а, унутрашњи 

ком 2   
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пречник Ø250mm,унутр.глатка,цев дуж.6 
m, SN4 (према SRPS-EN13476) 

52 

Канализациона цев ребраста двослојна од 
PE, PP или ПВЦ-а, унутрашњи 

ком 2 

  
пречник Ø300mm,унутр.глатка,цев дуж.6 
m, SN4 (према SRPS-EN13476) 

53 

Канализациона цев ребраста двослојна од 
PE, PP или ПВЦ-а, унутрашњи 

ком 2 

  
пречник Ø400mm,унутр.глатка,цев дуж.6 
m, SN4 (према SRPS-EN13476) 

54 

Једнослојно ребрасто црево од PЕ, 
спољашњи пречник Ø110mm, 

m 50 

  
паковање котур (намена усис фекалне 
цистерне) 

55 

цев PVC-U Ø25 mm PN10 бара, спајање 
цементним лепком m 20 

  (штап цеви дужине 5 m)  

56 

цев PVC-U Ø32 mm PN10 бара, спајање 
цементним лепком m 20 

  (штап цеви дужине 5 m)  

57 

цев PVC-U Ø40 mm PN10 бара, спајање 
цементним лепком m 20 

  (штап цеви дужине 5 m)  

58 

цев PVC-U Ø50 mm PN10 бара, спајање 
цементним лепком m 10 

  (штап цеви дужине 5 m)  

59 

цев PVC-U Ø63 mm PN10 бара, спајање 
цементним лепком m 10 

  (штап цеви дужине 5 m)  

60 

кугла вентил PVC Ø25 mm PN10 бара, за 
спајање цементним лепком 

ком 2 

  
(вентил је са холендером на коме се лепи 
PVC-U цев) 

61 

кугла вентил PVC Ø32 mm PN10 бара, за 
спајање цементним лепком 

ком 2 

  
(вентил је са холендером на коме се лепи 
PVC-U цев) 

62 

кугла вентил PVC Ø40 mm PN10 бара, за 
спајање цементним лепком 

ком 2 

  
(вентил је са холендером на коме се лепи 
PVC-U цев) 

63 

кугла вентил PVC Ø50 mm PN10 бара, за 
спајање цементним лепком 

ком 2 

  
(вентил је са холендером на коме се лепи 
PVC-U цев) 

64 

Холендер PVC Ø25 mm PN10 бара, 
спајање цементним лепком ком 2 

    

65 

Холендер PVC Ø32 mm PN10 бара, 
спајање цементним лепком ком 2 

    

66 

Холендер PVC Ø40 mm PN10 бара, 
спајање цементним лепком ком 2 
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67 

Холендер PVC Ø50 mm PN10 бара, 
спајање цементним лепком ком 2 

    

68 
Т-комад PVC-U Ø25 mm PN10 бара 

ком 4 
    

69 
Т-комад PVC-U Ø32 mm PN10 бара 

ком 4 
    

70 
Т-комад PVC-U Ø40 mm PN10 бара 

ком 4 
    

71 
Т-комад PVC-U Ø50 mm PN10 бара 

ком 4 
    

72 

Колено 45 или 90 PVC-U Ø25 mm PN10 
бара ком 10 

    

73 

Колено 45 или 90 PVC-U Ø32 mm PN10 
бара ком 10 

    

74 

Колено 45 или 90 PVC-U Ø40 mm PN10 
бара ком 10 

    

75 

Колено 45 или 90 PVC-U Ø50 mm PN10 
бара ком 10 

    

76 
Муф PVC-U Ø25 mm PN10 бара 

ком 10 
    

77 
Муф PVC-U Ø32 mm PN10 бара 

ком 10 
    

78 
Муф PVC-U Ø40 mm PN10 бара 

ком 10 
    

79 
Муф PVC-U Ø50 mm PN10 бара 

ком 10 
    

80 
Редуцир PVC-U Ø32/25 mm PN10 бара 

ком 10 
    

81 
Редуцир PVC-U Ø25/20 mm PN10 бара 

ком 10 
    

82 
Редуцир PVC-U Ø40/32 mm PN10 бара 

ком 10 
    

83 
Редуцир PVC-U Ø40/25 mm PN10 бара 

ком 10 
    

84 
Редуцир PVC-U Ø40/20 mm PN10 бара 

ком 10 
    

85 
Редуцир PVC-U Ø50/50 mm PN10 бара 

ком 10 
    

86 Редуцир PVC-U Ø50/32 mm PN10 бара ком 10   
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87 

Прелаз UN PVC-U Ø25 mm / 3/4" PN10 
бара ком 8 

    

88 
Прелаз UN PVC-U Ø32 mm / 1" PN10 бара 

ком 8 
    

89 

Прелаз UN PVC-U Ø40 mm / 5/4" PN10 
бара ком 8 

    

90 

Прелаз SN PVC-U Ø50 mm / 6/4" PN10 
бара ком 4 

    

91 

Прелаз SN PVC-U Ø25 mm / 3/4" PN10 
бара ком 4 

    

92 
Прелаз SN PVC-U Ø32 mm / 1" PN10 бара 

ком 4 
    

93 

Прелаз SN PVC-U Ø40 mm / 5/4" PN10 
бара ком 4 

    

94 

Прелаз SN PVC-U Ø50 mm / 6/4" PN10 
бара ком 4 

    

95 

Неповратни кугла вентил PVC-U Ø50 mm 
PN10 бара са холендерима  ком 2 

   

96 

Прајмер за чишћење PVC-U цеви 
(подлога) ком 3 

  фабричко паковање запремине 220-250 ml 

97 
Лепак за PVC-U цеви (цементни лепак) 

ком 3 
  фабричко паковање запремине 220-250 ml 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
 

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 

 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________        
       ________________________________ 
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 VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
                                   (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 2 - ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача:  
 

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити  
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подизвођач: 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 

5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2  - Ливени фазонски комади 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке 

 

 
Гарантни период 

 

  
Датум                                            Понуђач 

    М. П.  
_____________________________         
                                                        ________________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за Партију 2 – Ливени фазонски комади 
 

р.  
бр. 

Назив ставке 
јед. 

мере 
колич. јед.цена без ПДВ-а 

Укупно цена без 
ПДВ-а 

1 

FF SP DN50/500  ливени фазонски комад са 
прирубницом, 10 бара 

ком 
4 

        
 

2 

FF SP DN50/800  ливени фазонски комад са 
прирубницом, 10 бара 

ком 
4 

            
 

3 

FF SP DN80/600  ливени фазонски комад са 
прирубницом, 10 бара ком 5 

            
 

4 

FF SP DN100/600  ливени фазонски комад 
са прирубницом, 10 бара 

ком 
5 

            
 

5 

FF SP DN125/1000 ливени фазонски комад 
са прирубницом, 10 бара 

ком 
1 

            
 

6 

FF SP DN150/600 ливени фазонски комад са 
прирубницом, 10 бара 

ком 
2 

            
 

7 

Комад T-OP рачва DN50/50 ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
4 

     10 бара       
 

8 

Комад T-OP рачва DN80/80 ливени фазонски 
комад са прирубницом,  ком 4 

     10 бара       
 

9 

Комад T-OP рачва DN100/100 ливени 
фазонски комад са прирубницом,  

ком 
6 

     10 бара       
 

10 

Комад T-OP рачва DN150/150 ливени 
фазонски комад са прирубницом,  

ком 
2 

     10 бара       
 

11 

Комад T-OP рачва DN80/50 ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
2 

     10 бара       
 

12 

Комад T-OP рачва DN100/50 ливени 
фазонски комад са прирубницом,  

ком 
6 

     10 бара       
 

13 

Комад T-OP рачва DN100/80 ливени 
фазонски комад са прирубницом,  

ком 
6 

     10 бара       
 

14 

Комад T-OP рачва DN125/100 ливени 
фазонски комад са прирубницом,  

ком 
1 

     10 бара       
 

15 
Комад T-OP рачва DN150/100 ливени 
фазонски комад са прирубницом,  

ком 2 
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 10 бара       
 

16 

Лук ливени LP DN50/90° ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
4 

     10 бара       
 

17 

Лук ливени LP DN80/90° ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
4 

     10 бара       
 

18 

Лук ливени N DN80/90° са постољем,ливени 
фаз.комад са прирубницом, 

ком 
4 

     10 бара       
 

19 

Лук ливени LP DN100/45°ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
4 

     10 бара       
 

20 

Лук ливени LP DN100/90° ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
4 

     10 бара       
 

21 

Лук ливени LP DN125/90° ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
1 

     10 бара       
 

22 

Лук ливени LP DN150/90° ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
2 

     10 бара       
 

23 

Лук ливени LP DN200/90° ливени фазонски 
комад са прирубницом,  

ком 
1 

     10 бара       
 

24 

Редуцир FFR DN80/50 ливени фазонски 
комад са прирубницом, 10 бара 

ком 
2 

            
 

25 

Редуцир FFR DN100/50 ливени фазонски 
комад са прирубницом, 10 бара 

ком 
4 

            
 

26 

Редуцир FFR DN100/80 ливени фазонски 
комад са прирубницом, 10 бара 

ком 
2 

            
 

27 

Редуцир FFR DN150/100 ливени фазонски 
комад са прирубницом, 10 бара 

ком 
2 

            
 

28 

Блинд ливени X DN80 ливени фазонски 
комад са прирубницом, 10 бара 

ком 
6 

            
 

29 

Блинд ливени X DN100 ливени фазонски 
комад са прирубницом, 10 бара 

ком 
6 

            
 

30 

Блинд ливени X DN200 ливени фазонски 
комад са прирубницом, 10 бара 

ком 
6 

            
 

31 

Ливени шахт поклопци са рамом, GGG40, 
носивост 25 t, (отвор мин. Ø500 mm) 

ком 2 

    
са шарком или на закључавање, водоводни 
поклопац без отвора, заштита битумен 

32 
Ливени шахт поклопци са рамом, GGG40, 
носивост 40 t, (отвор мин. Ø590 mm) 

ком 6 
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са шарком или на закључавање, водоводни 
поклопац без отвора, заштита битумен 

33 

Шахт поклопци од композитног материјала 
носивост 40t 

ком 
4 

            
 

34 

Шахт поклопци од композитног материјала 
носивост 25t 

ком 
4 

            
 

35 

Решетка гајгер сливника са 
рамом,400х400мм,носивост 40t 

ком 
5 

            
 

36 

Улична хидрантска капа ливена GGG25, 
заштићена битуменским премазом, мин.  

ком 2 

    

тест оптерећ.поклоп./тело 200/400 
кN,вис./шир.дна/отвор покл. ≥ 240/410/180 
мм 

37 

Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за 
прирубницу DN50 mm 

ком 
50 

    заптивка равна     
 

38 

Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за 
прирубницу DN80 mm 

ком 
30 

    заптивка равна     
 

39 

Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за 
прирубницу DN100 mm 

ком 
60 

    заптивка равна     
 

40 

Гумена дихтунг подлошка  3-5 mmза  DN150 
mm 

ком 
15 

    заптивка равна     
 

41 

Гумена дихтунг подлошка 3-5 mm за 
прирубницу DN200 mm 

ком 
15 

    заптивка равна     
 

42 

Гума дихтунг дебљине  3-4 mm у ролни 
ширине 1 м (гума за заптивке) 

ком 
10 

             

43 

Вијак M 16x70 са матицом   ком 

300 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  

44 

Вијак M 16x80 са матицом   ком 

100 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  

45 

Вијак M 16x100 са матицом   ком 

100 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  

46 

Вијак M 16x120 са матицом   ком 

80 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  

47 

Вијак M 18x70 са матицом   ком 

60 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  

48 

Вијак M 18x120 са матицом   ком 

48 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  
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49 

Вијак  M 20x80 са матицом   ком 

48 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  

50 

Вијак M 20x120 са матицом    ком 

48 

    
(цинкани у квалитету 8.8, навој према 
"JUS053")  

51 

Огрлица ливена  дводелна навојна Ø60mm / 
UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 
2 

            
 

52 

Огрлица ливена дводелна навојна Ø80mm / 
UN1" за  АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 
2 

            
 

53 

Огрлица ливена дводелна навојна  Ø100mm 
/ UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара  

ком 
2 

            
 

54 

Огрлица ливена дводелна навојна Ø125mm / 
UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 
1 

            
 

55 

Огрлица ливена дводелна навојна  Ø150mm 
/ UN1" за АЦ цеви, PN 10 бара 

ком 
1 

            
 

56 

Огрлица ливена дводелна навојна  Ø63mm / 
UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 
2 

            
 

57 

Огрлица ливена дводелна навојна  Ø90mm / 
UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 
2 

            
 

58 

Огрлица ливена дводелна навојна  Ø110mm 
/ UN1"  за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 
2 

            
 

59 

Огрлица ливена дводелна навојна Ø125mm / 
UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 
1 

            
 

60 

Огрлица ливена дводелна навојна  Ø160mm 
/ UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 
2 

            
 

61 

Огрлица ливена дводелна навојна  Ø225mm 
/ UN1" за ПЕ цеви, PN 10 бара 

ком 
1 

            
 

62 

Зупчаста спојка ливена за ПЕ Ø63mm цев, 
PN10 

ком 
8 

            
 

63 

Зупчаста спојка ливена за ПEØ90mm цев, 
PN10 

ком 
8 

            
 

64 

Зупчаста спојка ливена за ПЕ Ø110mm цев, 
PN10 

ком 
10 

            
 

65 

Зупчаста спојка ливена за ПЕØ125mm цев, 
PN10 

ком 
2 
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66 

Зупчаста спојка ливена за ПЕØ160mm цев, 
PN10 

ком 
2 

            
 

67 

Ливени фаозонски комади са прирубницама  
GGG40 пластифицирани до DN300 

кг 500 

    
епокси заштита (FF комади, FFR, LP лукови, 
T-рачве, X комади и сл.) 

68 

Ливени фазонски комади са прирубницама 
GGG40 пластифицирани од  

кг 150 

    
DN350-DN500 mm ,епокси заштита (FF 
комади, FFR, LP, T-рачве, X комади и сл.) 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

 
- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 

 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________        
       ________________________________ 
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 VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 3 - ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 3- ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИ 

 
Укупна понуђена цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

Датум                           Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
        ______________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за ПАРТИЈУ 3 –ЗАТВАРАЧИ И ВЕНТИЛИError! Not a valid link. 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
 

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 

 
 
 
 

Датум                        Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
         ______________________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 4 - ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ                                                                   
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1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  
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Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 4 – ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

 

Датум                      Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
               ________________________________ 

 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за ПАРТИЈУ 4- ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ 

Р.бр. Назив ставке 
Јед. 
мере 

Колич. 
Јед.цена без 

ПДВ.а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 Подземни хидрант DN80 mm, материјал 
GJS-400 (GGG40), NP 10 бара, дужине 730-
760 mm  
 

ком 4   

2 
 

Надземни хидрант DN80 mm (неломљиви), 
материјал GJS-400 (GGG40) и нерђајући 
челик,     NP 10 бара, дужинe 2000-2300 mm 

ком 3   

3 
 

Хватач нечистоћа DN80 mm, PN 10 бара 
 
 

ком 1   

4 
 

Хватач нечистоћа DN100 mm, PN 10 бара 
 
 

ком 1   

5 
 
 

Ваздушни вентил DN50 mm, PN 10 бара 
Са функцијом једне кугле ком 2   

6 
 
 

Ваздушни вентил DN80 mm, PN 10 бара 
Са функцијом једне кугле ком 2   

7 
 
 

Ваздушни вентил DN150 mm, PN 10 бара 
Са функцијом две кугле ком 1   

8 
 
 

Ваздушни вентил DN200 mm, PN 10 бара 
Са функцијом две кугле ком 1   

9 
 
 

Регулациони вентил DN100 mm, PN 10 бара 
– регулација излазног притиска ком 1   

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

 

 
ПДВ 

 

УКУПНО СА ПДВ-ом 
 

 

 
 

Датум                     Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
               ________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 
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ЗА ПАРТИЈУ 5 - РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И ОГРЛИЦЕ ОД ПРОХРОМА                             
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  
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 Адреса: 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 5 – РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И ОГРЛИЦЕ ОД ПРОХРОМА 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

Датум                      Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
             ________________________________ 

 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за Партију 5 –РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И ОГРЛИЦЕ ОД ПРОХРОМА 
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р.бр. назив ставке 
Jед.  
мере Колич. 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

1 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 50, нерђајући 
челик, 10 бара 

 
ком 20 

  дужина 200 мм 

2 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 50, нерђајући 
челик, 10 бара 

 
ком 4 

  дужина 400 мм 

3 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 65, нерђајући 
челик, 10 бара 

 
ком 15 

  дужина 200 мм 

4 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 80, нерђајући 
челик, 10 бара 

 
ком 20 

  дужина 200 мм 

5 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 100, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 12 

  дужина 200 мм 

6 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 100, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 4 

  дужина 400 мм 

7 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 125,  
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 10 

  дужина 200 мм 

8 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 125,  
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 4 

  дужина 400 мм 

9 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 150,  
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 4 

  дужина 200 мм 

10 

Репаратур (куплунг) спојница АЦ 300,  
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 2 

  дужина 200 мм 

11 

Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 1/2", 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 5 

  дужина 100 мм 

12 

Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 3/4", 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 30 

  дужина 100 мм 

13 

Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 1", 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 10 

  дужина 100 мм 

14 

Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 5/4", 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 8 

  дужина 100 мм 

15 

Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 6/4", 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 8 

  дужина 100 мм  

16 

Репаратур (куплунг) спојница ПОЦ 2", 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 8 

  дужина 200 мм 
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17 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 25 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 20 

  дужина 100 мм 

18 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 32 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 10 

  дужина 100 мм 

19 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 40 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 10 

  дужина 100 мм 

20 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 50 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 10 

  дужина 100 мм 

21 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 63 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 25 

  дужина 200 мм 

22 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 90 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 25 

  дужина 200 мм 

23 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 110 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 30 

  дужина 200 мм 

24 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 125 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 6 

  дужина 200 мм 

25 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 140 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 2 

  дужина 200 мм 

26 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 160 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 5 

  дужина 200 мм 

27 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 225 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 4 

  дужина 200 мм 

28 

Репаратур (куплунг) спојница ПЕ 315 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 1 

  дужина 200 мм 

29 

Репаратур (куплунг) спојница ЧЦ DN400 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 

1 

  
дужина 200 мм (спољашњи пречник цеви 406,4 
мм), дводелна 

30 

Репаратур (куплунг) спојница ЧЦ DN500 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 

1 

  
дужина 200 мм (спољашњи пречник цеви 508.0 
мм), четвороделна 

31 

Репаратур (куплунг) спојница ЧЦ DN800 мм, 
нерђајући челик, 10 бара 

 
ком 

2 

  
дужина 200 мм (спољашњи пречник цеви 930 
мм), четвороделна 

32 

Прохронска огрлица једноделна, за цев АЦ 
Ø80 mm, PN10 бара, прикључак UN Ø3/4",  

 
ком 1 

   дужина 200 мм 

33 Прохронска огрлица једноделна, за цев АЦ  1   
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Ø100 mm, PN10 бара, прикључак UN Ø3/4",  ком 

 дужина 200 мм 

34 

Прохронска огрлица једноделна, за цев АЦ 
Ø125 mm, PN10 бара, прикључак UN Ø1",  

 
ком 1 

   дужина 200 мм 

35 

Склоп резервни ("чешаљ") - вијци за спајање 
заварени за осовину (компактан део) 

 
ком 

10 

  

 (M10x70/60 mm), Вијци (квалитет 8.8) 
комплет.са главом, навртка тефлонска 4 ком - 
комплет 

36 

Склоп резервни ("чешаљ") - вијци за спајање 
заварени за осовину (компактан део) 

 
ком 

20 

  

 (M10x70/60 mm), Вијци (квалитет 8.8) 
комплет.са главом, навртка поцинкоцвана 4 
ком - комплет 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 

 
 

Датум                     Понуђач 
    М. П.  

_____________________________        
          ________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

                                                               ( Образац 1) 
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ЗА ПАРТИЈУ 6-УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ И ФЛАНШ АДАПТЕРИ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  
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Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 6 - УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ И ФЛАНШ АДАПТЕРИ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

 

Датум                      Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                          _____________________________ 
 

 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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за Партију 6 Универзалне спојнице и фланш адаптери 

р.бр. назив ставке јед.мере Колич. 
Јед.цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN50 mm 
(опсег покривања цеви Ø 57-74 mm) ком 6 

  
  

  

2 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN65 mm 
(опсег покривања цеви Ø 63-85 mm) ком 

5 

  
  

    

3 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN80 mm 
(опсег покривања цеви Ø 65-107 mm) ком 

6 

  
  

    

4 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN100 mm 
(опсег покривања цеви Ø107-132 mm) ком 

6     
      

5 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN125 mm 
(опсег покривања цеви Ø132-158 mm) ком 

6     
      

6 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN150 mm 
(опсег покривања цеви Ø158-184 mm) ком 

2     
      

7 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN175 mm 
(опсег покривања цеви Ø189-212 mm) ком 

2     
      

8 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN200 mm 
(опсег покривања цеви Ø218-244 mm) ком 

1     
      

9 

Мулти џоинт спојница тип "U" DN300 mm 
(опсег покривања цеви Ø315-349 mm) ком 

1     
      

10 

Милти џоинт спојница тип "E" DN50 mm 
(опсег покривања цеви Ø 57-74 mm) ком 

6     
фланш адаптер     

11 

Мулти џоинт спојница тип "E" DN65 mm 
(опсег покривања цеви Ø 63-85 mm) ком 

6     
фланш адаптер     

12 

Мулти џоинт спојница тип "E" DN80 mm 
(опсег покривања цеви Ø 65-107 mm) ком 

6     
фланш адаптер     

13 

Мулти џоинт спојница тип "E" DN100 mm 
(опсег покривања цеви Ø107-132 mm) ком 

6     
фланш адаптер     

14 

Мулти ѕоинт спојница тип "E" DN125 mm 
(опсег покривања цеви Ø132-158 mm) ком 

6     
фланш адаптер     

15 

Мулти ѕоинт спојница тип "E" DN150 mm 
(опсег покривања цеви Ø158-184 mm) ком 

2     
фланш адаптер     

16 

Мулти ѕоинт спојница тип "E" DN175 mm 
(опсег покривања цеви Ø189-212 mm) ком 

1     
фланш адаптер     

17 
Мулти џоинт спојница тип "E" DN200 mm 
(опсег покривања цеви Ø218-244 mm) 

ком 1     
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фланш адаптер     

18 

Мулти џоинт спојница DN50 mm (за ПЕ цеви 
Ø63 mm) ком 

4     
      

19 

Мулти џоинт спојница DN80 mm (за ПЕ цеви 
Ø90 mm) ком 

4     
      

20 

Мулти џоинт спојница  DN100 mm (за ПЕ 
цеви Ø110 mm) ком 

4     
      

21 

Мулти џоинт спојница DN150 mm (за ПЕ цеви 
Ø160 mm) ком 

2     
      

22 

Мулти џоинт спојница DN200 mm (за ПЕ цеви 
Ø225 mm) ком 

1     
      

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 
 

Датум                           Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
         ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 
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ЗА ПАРТИЈУ 7-  ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  
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Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

2) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 7 – ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

Датум                      Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
              ________________________________ 
 
 
 
 
 

 
(ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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за Партију 7 ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

р.бр. 
назив ставке Jед. 

мере 
Колич. Произвођач Јед.цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 
Седло огрлица PE Ø63/32 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 50    

2 
Седло огрлица PE Ø63/40 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 10    

3 
Седло огрлица PE Ø90/32 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 20    

4 
Седло огрлица PE Ø90/63 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 5    

5 
Седло огрлица PE Ø110/32 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 60    

6 
Седло огрлица PE Ø110/40 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 20    

7 
Седло огрлица PE Ø125/32 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 2    

8 
Седло огрлица PE Ø160/32 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 5    

9 
Седло огрлица PE Ø160/63 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 3    

10 
Седло огрлица PE Ø200/32 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 1    

11 
Седло огрлица PE Ø225/32 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 10    

12 
Седло огрлица PE Ø225/63 mm за 
електрофузионо варење, PE100, SDR 11, 
PN 16 бара 

ком 3    

13 
Електрофузиона спојница PE Ø20 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 10    

14 
Електрофузиона спојница PE Ø25 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 400    

15 
Електрофузиона спојница PE Ø32 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 60    

16 
Електрофузиона спојница E Ø40 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 40    

17 
Електрофузиона спојница PE Ø50 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 30    

18 
Електрофузиона спојница PE Ø63 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 25    
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19 
Електрофузиона спојница PE Ø75 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 2    

20 
Електрофузиона спојница PE Ø90 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 8    

21 
Електрофузиона спојница PE Ø110 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 20    

22 
Електрофузиона спојница PE Ø125 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 1    

23 
Електрофузиона спојница PE Ø140 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 1    

24 
Електрофузиона спојница PE Ø160 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 10    

25 
Електрофузиона спојница PE Ø200 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 1    

26 
Електрофузиона спојница PE Ø225 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 6    

27 
Електрофузиона спојница PE Ø315 mm, 
PE100, SDR 11, NP 16 бара 

ком 1    

28 

Прелазни комад за ел.фузионо варење 
PE Ø20 mm / 1/2" SN, PE100, SDR 11, PN 
16 бара (комплетна за ел.фузионо 
варење са ел.завојницом или спојницом) 

ком 5    

29 

Прелазни комад за ел.фузионо варење 
PE Ø25 mm / 3/4" SN, PE100, SDR 11, PN 
16 бара (комплетна за ел.фузионо 
варење са ел.завојницом или спојницом) 

ком 300    

30 

Прелазни комад за ел.фузионо варење 
PE Ø32 mm / 1" SN, PE100, SDR 11, PN 
16 бара (комплетна за ел.фузионо 
варење са ел.завојницом или спојницом) 

ком 10    

31 

Прелазни комад за ел.фузионо варење 
PE Ø40 mm / 5/4" SN, PE100, SDR 11, PN 
16 бара (комплетна за ел.фузионо 
варење са ел.завојницом или спојницом) 

ком 10    

32 

Прелазни комад за ел.фузионо варење 
PE Ø50 mm / 6/4" SN, PE100, SDR 11, PN 
16 бара (комплетна за ел.фузионо 
варење са ел.завојницом или спојницом) 

ком 5    

33 

Прелазни комад за ел.фузионо варење 
PE Ø63 mm / 2" SN, PE100, SDR 11, PN 
16 бара (комплетна за ел.фузионо 
варење са ел.завојницом или спојницом) 

ком 3    

34 
Електрофузиони лук Q90° PE25 mm, 
PE100, PN16 

ком 50    

35 
Електрофузиони лук Q90° PE32 mm, 
PE100, PN16 

ком 20    

36 
Електрофузиони лук Q45° или 90° PE40 
mm, PE100, PN16  

ком 20    
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37 
Електрофузиони лук Q45° или 90° PE50 
mm, PE100, PN16 

ком 20    

38 
Електрофузиони лук Q45° или 90° PE63 
mm, PE100, PN16 

ком 20    

39 
Електрофузиони лук Q45° или 90° PE90 
mm, PE100, PN16 

ком 5    

40 
Електрофузиони лук Q45° или 90° PE110 
mm, PE100, PN16 

ком 15    

41 
Електрофузиони лук Q45° или 90° PE160 
mm, PE100, PN16 

ком 5    

42 
Електрофузиони лук Q45° или 90° PE225 
mm, PE100, PN16 

ком 2    

43 
Електрофузиона Т-рачва  PE25/25 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 5    

44 
Електрофузиона Т-рачва  PE32/32 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 40    

45 
Електрофузиона Т-рачва  PE40/40 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 20    

46 
Електрофузиона Т-рачва  PE50/50 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 10    

47 
Електрофузиона Т-рачва  PE63/63 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 10    

48 
Електрофузиона Т-рачва  PE90/90 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 2    

49 
Електрофузиона Т-рачва  PE110/110 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 10    

50 
Електрофузиона Т-рачва  PE160/160 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 2    

51 
Електрофузиона Т-рачва  PE225/225 mm, 
PE100, PN16, (Т комад са 2 завојнице за 
фузионо заваривање) 

ком 1    

52 
Елетрофузиони редуцир PE25/20 mm, 
PE100, PN16 

ком 5    

53 
Елетрофузиони редуцир PE32/25 mm, 
PE100, PN16 

ком 300    

54 
Елетрофузиони редуцир PE40/32 mm, 
PE100, PN16 

ком 40    

55 
Елетрофузиони редуцир PE50/32 mm, 
PE100, PN16 

ком 30    

56 
Елетрофузиони редуцир PE50/40 mm, 
PE100, PN16 

ком 10    
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57 
Елетрофузиони редуцир PE63/40 mm, 
PE100, PN16 

ком 10    

58 
Елетрофузиони редуцир PE63/50 mm, 
PE100, PN16 

ком 10    

59 
Елетрофузиони редуцир PE90/63 mm, 
PE100, PN16 

ком 2    

60 
Елетрофузиони редуцир PE110/90 mm, 
PE100, PN16 

ком 10    

61 
Елетрофузиони редуцир PE110/63 mm, 
PE100, PN16 

ком 5    

62 
Елетрофузиони редуцир PE160/90 mm, 
PE100, PN16 

ком 5    

63 
Елетрофузиони редуцир PE160/110 mm, 
PE100, PN16 

ком 5    

64 
Елетрофузиони редуцир PE225/160 mm, 
PE100, PN16 

ком 1    

65 
Електрофузиона завршна капа PE32 mm, 
PE100, PN16  

ком 10    

66 
 Електрофузиона завршна капа PE40 mm, 
PE100, PN16 

ком 10    

67 
Електрофузиона завршна капа PE50 mm, 
PE100, PN16 

ком 10    

68 
Електрофузиона завршна капа PE63 mm, 
PE100, PN16 

ком 10    

69 
Електрофузиона завршна капа PE90 mm, 
PE100, PN16 

ком 2    

70 
Електрофузиона завршна капа PE110 
mm, PE100, PN16 

ком 5    

71 
Електрофузиона завршна капа PE160 
mm, PE100, PN16 

ком 2    

72 

Електрофузиона седло огрлица са ножем 
и сервисним вентилом PE63/32 mm, 
РE100, SDR11, PN16, у комплету са 
телескопском гарнитур.дужине 0.8-1.0 м    

ком 4    

73 

Електрофузиона седло огрлица са ножем 
и сервисним вентилом PE90/32 mm, 
РE100, SDR11, PN16, у комплету са 
телескопском гарнитур.дужине 0.8-1.0 м    

ком 4    

74 

Електрофузиона седло огрлица са ножем 
и сервисним вентилом PE110/32 mm, 
РE100, SDR11, PN16, у комплету са 
телескопском гарнитур.дужине 0.8-1.0 м    

ком 4    

75 

Електрофузиона седло огрлица са ножем 
и сервисним вентилом PE160/32 mm, 
РE100, SDR11, PN16, у комплету са 
телескопском гарнитур.дужине 0.8-1.0 м    

ком 2    
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76 

РE кугла вентил Ø63 mm , HDРE100, 
SDR11, PN16 (за чеоно заваривање или 
уз помоћ електро фузионих спојница)  у 
комплету са одговарајућом телескопском 
гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором 
за повезивање вентила и телескопа. 

ком 1    

77 

РE кугла вентил Ø90 mm , HDРE100, 
SDR11, PN16 (за чеоно заваривање или 
уз помоћ електро фузионих спојница)  у 
комплету са одговарајућом телескопском 
гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором 
за повезивање вентила и телескопа. 

ком 1    

78 

РE кугла вентил Ø110 mm , HDРE100, 
SDR11, PN16 (за чеоно заваривање или 
уз помоћ електро фузионих спојница)  у 
комплету са одговарајућом телескопском 
гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором 
за повезивање вентила и телескопа. 

ком 1    

79 

РE кугла вентил Ø160 mm , HDРE100, 
SDR11, PN16 (за чеоно заваривање или 
уз помоћ електро фузионих спојница)  у 
комплету са одговарајућом телескопском 
гарнитуром дужине 0.8-1.0 м и прибором 
за повезивање вентила и телескопа. 

ком 1    

80 

Tуљак РE са прирубницом  Ø63mm/ 
DN50, РE100, SDR11, PN16 (са челичном 
пластифицираном прирубницом)     
 

ком 20    

81 

Tуљак РE са прирубницом  Ø90mm/ 
DN80, РE100, SDR11, PN16 (са челичном 
пластифицираном прирубницом)     
 

ком 10    

82 

Tуљак РE са прирубницом  Ø110mm/ 
DN100, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном 
прирубницом)     

ком 20    

83 

Tуљак РE са прирубницом  Ø160mm/ 
DN150, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном 
прирубницом)     

ком 6    

84 

Tуљак РE са прирубницом  Ø225mm/ 
DN200, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном 
прирубницом)     

ком 6    

85 

Tуљак РE са прирубницом  Ø280mm/ 
DN250, РE100, SDR11, PN16 (са 
челичном пластифицираном 
прирубницом)     

ком 2    

86 
РE Т-рачва  PE32/32 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 30    

87 
РE Т-рачва  PE40/40 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 30    

88 
РE Т-рачва  PE50/50 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 10    

89 
РE Т-рачва  PE63/63 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 10    
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90 
РE Т-рачва  PE90/90 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 5    

91 
РE Т-рачва  PE110/110 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 10    

92 
РE Т-рачва  PE160/160 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 5    

93 
РE Т-рачва  PE225/225 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 2    

94 
РE Т-рачва  PE315/315 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 1    

95 
РE Т-рачва редукована PE90/63 mm, 
PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5    

96 
РE Т-рачва редукована PE110/63 mm, 
PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5    

97 
РE Т-рачва редукована PE110/90 mm, 
PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5    

98 
РE Т-рачва редукована PE160/90 mm, 
PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5    

99 
РE Т-рачва редукована PE160/110 mm, 
PE100, PN16, (за чеоно и ел.фузионо 
заваривање) 

ком 5    

100 
РE редуцир PE32/25 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 40    

101 
РE редуцир PE40/25 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 20    

102 
РE редуцир PE40/32 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 20    

103 
РE редуцир PE50/25 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 20    

104 
РE редуцир PE50/32 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 20    

105 
РE редуцир PE50/40 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 10    

106 
РE редуцир PE63/40 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 10    

107 
РE редуцир PE63/50 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 10    

108 
РE редуцир PE90/63 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 5    

109 
РE редуцир PE110/63 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 5    
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110 
РE редуцир PE110/90 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 5    

111 
РE редуцир PE160/90 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 5    

112 
РE редуцир PE160/110 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 5    

113 
РE редуцир PE225/160 mm, PE100, PN16, 
(за чеоно и ел.фузионо заваривање) 

ком 2    

114 

Алат-ручни гребач за површинску обраду 
ПЕ цеви (припрема цеви за електрофуз. 
заваривање, скидање оксидираног слија) 
 

ком 4    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 
 

ПДВ 
 

УКУПНО СА ПДВ-ом 
 

 
 

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 
 

Датум                     Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                     ______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 8 – ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАН ФИТИНГ И АРМАТУРЕ  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
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Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 



Измена Конкурсне документације у отвореном поступку  за ЈН бр. 19-958/2016         98/159 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

3) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 8 ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАН ФИТИНГ И АРМАТУРЕ 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

Датум                                           Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                                                      ________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за Партију 8 - ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАН ФИТИНГ И АРМАТУРЕ 

р.бр. Спецификација 
јед. 
мер

е 

колич
ина 

Јед.цена без ПДВ-
а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 
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1 
Колено Ø1/2" поцинковано       

ком 30 
      

2 
Колено Ø3/4" поцинковано       

ком 300 
      

3 
Колено  Ø1" поцинковано       

ком 35 
      

4 
Колено Ø5/4" поцинковано       

ком 25 
      

5 
Колено Ø6/4" поцинковано       

ком 20 
      

6 
Колено Ø2" поцинковано       

ком 15 
      

7 
Штопли Ø1/2" поцинкован       

ком 20 
      

8 
Штопли Ø3/4" поцинкован       

ком 60 
      

9 
Штопли Ø1" поцинкован       

ком 20 
      

10 
Штопли Ø5/4" поцинкован       

ком 20 
      

11 
Дупли нипли Ø3/4" поцинковани       

ком 350 
      

12 
Дупли нипли Ø1" поцинковани       

ком 25 
      

13 
Дупли нипли Ø5/4" поцинковани       

ком 20 
      

14 
Дупли нипли Ø6/4" поцинковани       

ком 20 
      

15 
Дупли нипли Ø2" поцинковани       

ком 20 
      

16 
Редуцир  Ø1 / 3/4" поцинковани       

ком 40 
      

17 
Редуцир  Ø1 / 1/2" поцинковани       

ком 20 
      

18 
Редуцир  Ø3/4 /  1/2" поцинковани       

ком 25 
      

19 
Редуцир  Ø5/4 /  1" поцинковани       

ком 25 
      

20 
Редуцир  Ø5/4 / 3/4" поцинковани       

ком 20 
      

21 
Редуцир  Ø2" / 3/4" поцинковани       

ком 20 
      

22 
Редуцир  Ø2" / 1" поцинковани       

ком 20 
      

23 
Редуцир  Ø2" / 5/4" поцинковани       

ком 20 
      

24 
Редуцир  Ø6/4 / 3/4" поцинковани       

ком 20 
      

25 
Редуцир  Ø6/4 / 1" поцинковани       

ком 15 
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26 
Редуцир  Ø6/4 / 5/4" поцинковани       

ком 15 
      

27 
муф Ø1/2" поцинковани       

ком 20 
      

28 
муф Ø3/4" поцинковани 

ком 350 
      

29 
муф Ø1" поцинковани       

ком 15 
      

30 
муф Ø5/4" поцинковани       

ком 15 
      

31 
муф Ø6/4" поцинковани       

ком 15 
      

32 
муф Ø2" поцинковани       

ком 15 
      

33 
тештик Ø3/4" поцинковани       

ком 45 
      

34 
тештик Ø1" поцинковани       

ком 30 
      

35 
тештик Ø5/4" поцинковани       

ком 25 
      

36 
тештик Ø6/4" поцинковани       

ком 15 
      

37 
тештик Ø2" поцинковани       

ком 15 
      

38 

вентил испусни Ø1/2" месинг PN 10 
бара     

  
ком 15 

      

39 

вентил испусни Ø3/4" месинг PN 10 
бара     

  
ком 350 

      

40 

вентил испусни Ø5/4" месинг PN 10 
бара     

  
ком 20 

      

41 

вентил пропусни (шибер) Ø1/2" месинг 
PN 10 бара     

  
ком 20 

      

42 

вентил пропусни (шибер) Ø3/4"  
месинг PN 10 бара     

  
ком 35 

        

43 

вентил пропусни (шибер) Ø1"   месинг 
PN 10 бара     

  
ком 20 

      

44 

вентил пропусни (шибер) Ø5/4"   
месинг PN 10 бара     

  
ком 15 

      

45 

вентил пропусни (шибер) Ø6/4"   
месинг PN 10 бара     

  
ком 15 

          

46 

вентил пропусни (шибер) Ø2"   месинг 
PN 10 бара     

  
ком 15 

      

47 
Вентил кугла 5/4" (са холендером)   
месинг PN 10 бара     

  ком 15 
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48 

Вентил кугла 1" (са холендером)   
месинг PN 10 бара     

  
ком 15 

        

49 

Вентил кугла 3/4" (са холендером)   
месинг PN 10 бара     

  
ком 15 

      

50 

Вентил кугла 1/2 " (са холендером)   
месинг PN 10 бара     

  
ком 15 

      

51 

Зупчаста полуспојка Ø1/2", месинг10 
бара     

  

ком 30 

    
(квалитетна и са оштрим зупцима за 
монтажу у ПЕ цеви)      

  

52 

Зупчаста полуспојка Ø3/4", месинг 10 
бара     

  

ком 400 

    
(квалитетна и са оштрим зупцима за 
монтажу у ПЕ цеви)      

  

53 

Зупчаста полуспојка Ø1", месинг 10 
бара     

  

ком 45 

    
(квалитетна и са оштрим зупцима за 
монтажу у ПЕ цеви)      

  

54 

Зупчаста полуспојка Ø5/4", месинг 10 
бара     

  

ком 30 

    
(квалитетна и са оштрим зупцима за 
монтажу у ПЕ цеви)      

  

55 

Зупчаста полуспојка Ø6/4", месинг 10 
бара     

  

ком 20 

    
(квалитетна и са оштрим зупцима за 
монтажу у ПЕ цеви)      

  

56 

Зупчаста полуспојка Ø2", месинг 10 
бара     

  

ком 20 

    
(квалитетна и са оштрим зупцима за 
монтажу у  ПЕ цеви)      

  

57 Клизна МС спојка Ø1/2", месинг,10 бара ком 30 
    

58 Клизна МС спојка Ø3/4", месинг,10 бара ком 250 
    

59 Клизна МС спојка Ø1", месинг,10 бара ком 25 
    

60 Клизна МС спојка Ø5/4", месинг,10 бара ком 25 
    

61 Клизна МС спојка Ø6/4", месинг,10 бара ком 25 
    

62 Клизна МС спојка Ø2", месинг,10 бара ком 25 
    

63 Кудељно влакно (кучина) у паковању од 200 гр ком 35 
    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 
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Датум                                          Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                     ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 9 – ВЕНТИЛИ СА СИГУРНОСНИМ КЉУЧЕМ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
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Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 
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Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

4) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 9 ВЕНТИЛИ СА СИГУРНОСНИМ КЉУЧЕМ 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

Датум                      Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
              ________________________________ 
 
 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за Партију  9 ВЕНТИЛИ СА СИГУРНОСНИМ КЉУЧЕМ 

р.бр. назив ставке 
Jед. 
мере Колич. 

Јед.цена без ПДВ-
а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 
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1 
Пропусни кугла вентил на закључавање 
Ø1/2“, DN15, УН, ПН 10 бара 

ком 20   

2 
Пропусни кугла вентил на закључавање Ø3/4“, 
DN20, УН, ПН 10 бара 

ком 400   

3 
Пропусни кугла вентил на закључавање Ø1“, 
DN25, УН, ПН 10 бара 

ком 10   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 
 

Датум                     Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                     ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 10-СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача:  
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Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 
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 Порески идентификациони број: 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

5) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 10 - СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ 
ЦЕВОВОДА 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

Датум                                       Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                                                  ________________________________ 

 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за Партију 10 СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА 

Р.бр. Назив ставке 
Јед. 
мере 

Колич. 
Јед.цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 Тип 1 - Спојница за санацију муфа на ком 1   
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армирано бетонском цевоводу DN 800 mm. 
Дводелна у комплету са дихтунг гумом и 
навојним шипкама (тип 1).  
Комплет 
 

2 
 

Тип 2 - Спојница за санацију муфа и дела 
цеви на улазу у муф на армирано бетонском 
цевоводу DN 800 mm. Дводелна у комплету 
са свим дихтунг гумама и навојним шипкама 
(тип 2).  
Комплет 
 

ком 1   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 
 

 

пдв 
 

 

УКУПНО СА ПДВ-ом 
 

 

 
 
 
 

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 
 

Датум                     Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                     ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
  (Образац 1) 

ЗА ПАРТИЈУ 11 ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
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Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

Адреса:  

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
6) ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 11 ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ  ЦЕВИ 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

 
Рок важења понуде 

 

 
Рок испоруке  

 

 
Гарантни период 

 

Место испоруке 
 

 

 

Датум                                                  Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за Партију 11 ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ 

Р.бр. Назив ставке 
Јед. 
мере 

Колич. 
Јед.цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 Заштитна (детектибилна) трака за 
обележавање и трасирање цеви (паковање 
котур од 250 метара) 
 

ком 8   
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2 
 

Заштитна (детектибилна) трака за 
обележавање и трасирање цеви (паковање 
котур од 500 метара) 
 

ком 2   

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

 

ПДВ 
 

 

УКУПНО СА ПДВ-ом 
 

 

- Уписати јединични цену без ПДВ-а 
- Уписати укупну цену без ПДВ-а ( јединична цена пута количина) 

 
 

Датум                     Понуђач 
    М. П.  

_____________________________         
                     ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА 

КОЈИ ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 
ПАРТИЈА _____________________________ 

(навести назив и број партије) 
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У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
Понуђач ...............................................................................................(навести назив 
понуђача)  уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, 
чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
 
 
 

                                                                                   Понуђач 
У ______________ дана ________ 2016. године.             
                                                                                            _____________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 
 
   

МП 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: У случају подношења понуда за више партија копирати Образац 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
(ОБРАЗАЦ 3) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(овај образац није неопходно попунити) 
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ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 
ПАРТИЈА _____________________________ 

(навести назив и број партије) 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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. 

 

НАПОМЕНА: Услучају подношења понуда за више партија 
потребно је копирати Образац 3 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 

(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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ПАРТИЈА _____________________________ 
(навести назив и број партије) 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам    понуду бр. 
____________, у поступку јавне набавке ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ  и то за 
ПАРТИЈУ __________________________________ (навести назив и број партије) 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

НАПОМЕНА: Услучају подношења понуда за више партија 
потребно је копирати Образац 4 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 
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  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА 

 
 

ПАРТИЈА _____________________________ 
(навести назив и број партије) 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
68/2015), наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при 
састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде 
 
  

И З Ј А В А 
 

Понуђач ___________________________________________  у поступку јавне 
набавке ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ Партија 
_______________________________________________ (навести назив и број 
партије),  изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да 
сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
У _______________ дана _________ 2016. године. 
 
 
 
                                                                                      Овлашћено лице 
 

__________________________ 
 
 
 

                                                            М.П. 
 
 

 

НАПОМЕНА: Услучају подношења понуда за више партија 
потребно је копирати Образац  

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ 1 - ЦЕВНИ МАТЕРИЈАЛ 
 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и 14/2015) и 
Одлуке о додели уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
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(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _________________,ПИБ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 1 – Цевни 
материјал у свему  по спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације и 
понуде Продавца заведене код Купца под бројем ______________ и која чини саставни део 
овог Уговора.     

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену (набавка добара 
–Водоводни и канализациони материјал) бити одобрена у 2017. години   

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
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Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од ________ дана франко магацин ЈКП„Водовод и 
канализација„ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву Купца. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  
У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, 
а  Купац због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади 
штету  коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 
 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави наручиоцу 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року 
дo 45 дана од дана пријема исправне фактуре на текући рачун  
_____________________________. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
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Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 године од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузроковани неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног налога и 
свог званичног ценовника услуга.    
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________    ________________________ 

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  2 – ЛИВЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ 
 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
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koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 2 – 
Ливени фазонси комади у свему  по спецификацији и техничким особинама из конкурсне 
документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем ______________ и која 
чини саставни део овог Уговора.      

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену ( набавка добара 
–Водоводни материјал) бити одобрена у 2017. години    

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
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Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од ________дана франко магацин ЈКП„Водовод и 
канализација„ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  У случају да 
Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, а  Купац 
због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади штету  
коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави наручиоцу 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року 
до 45 дана од дана пријема фактуре на текући рачун  _____________________________. 
 
 ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
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Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 година од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________                    _________________________ 
          
 

 

 

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ 3 – Затварачи и вентили 
 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
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1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 3 – 
Затварачи и вентили у свему  по спецификацији и техничким особинама из конкурсне 
документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем ______________ и која 
чини саставни део овог Уговора.      

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену ( набавка добара 
–Водоводни материјал) бити одобрена у 2017. години    

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 
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Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од ________дана франко магацин ЈКП„Водовод и 
канализација„ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  У случају да 
Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, а  Купац 
због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади штету  
коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави наручиоцу 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року  
до 45 дана од дана пријема фактуре на текући рачун  _____________________________. 
 
 ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
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Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 година од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________                             _________________________ 
         
 
 
 

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  4 – ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ 
 

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
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1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни и канализациони материјал и то за 
ПАРТИЈУ 4 – ХИДРАНТИ И АРМАТУРЕ у свему  по спецификацији и техничким особинама из 
конкурсне документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем ______________ 
и која чини саставни део овог Уговора     

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену (набавка добара 
–Водоводни и канализациони материјал) бити одобрена у 2016. години 
    

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
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ИСПОРУКА ДОБАРА 
Члан 5. 

Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од  5 дана франко магацин ЈКП„Водовод и канализација„ 
Алексинац у ул. Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву Купца. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  
У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, 
а  Купац због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади 
штету  коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 
 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави наручиоцу бланко 
сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 8. 

Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року 
дo 45 дана од дана пријема исправне фактуре на текући рачун  
_____________________________. 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 
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Члан 9. 
Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 године од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузроковани неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног налога и 
свог званичног ценовника услуга.    

ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 
Члан 10. 

Квантитативни пријем се потврђује потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________    _________________________ 
      

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  5 – РЕПАРАТУР СПОЈНИЦЕ И 
ОГРЛИЦЕ ОД ПРОХРОМА 

 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
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1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у __________________________________, 
матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 5 – 
Репаратур спојнице и огрлице од прохрома у свему  по спецификацији и техничким 
особинама из конкурсне документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем 
______________ и која чини саставни део овог Уговора.   

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену (набавка добара 
–Водоводни и канализациони материјал) бити одобрена у 2017. години 

Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
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Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од  1 –ог дана франко магацин ЈКП„Водовод и 
канализација„ Алексинац у ул. Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву Купца. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  
У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, 
а  Купац због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади 
штету  коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави наручиоцу бланко 
сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року 
дo 45 дана од дана пријема исправне фактуре на текући рачун  
_____________________________. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
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Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 године од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузроковани неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног налога и 
свог званичног ценовника услуга.    
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________                             _________________________ 
          

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  6 – УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ И 
ФЛАНШ АДАПТЕРИ 

 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
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1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 6 – 
Универзалне спојнице и фланш адаптери у свему  по спецификацији и техничким 
особинама из конкурсне документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем 
______________ и која чини саставни део овог Уговора.      

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену ( набавка добара 
–Водоводни материјал) бити одобрена у 2017. години    

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 
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Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од ________дана франко магацин ЈКП„Водовод и 
канализација„ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  У случају да 
Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, а  Купац 
због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади штету  
коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави наручиоцу 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року  
до 45 дана од дана пријема фактуре на текући рачун  _____________________________. 
 ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
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Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је 3 година од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________                                _________________________ 
             
 
 
 

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  7 –ЕЛЕКТРОФУЗИОНИ 
МАТЕРИЈАЛ 
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На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни  материјал и то за ПАРТИЈУ 7 – 
Електрофузиони материјал у свему  по спецификацији и техничким особинама из конкурсне 
документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем ______________ и која 
чини саставни део овог Уговора.      

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену ( набавка добара 
–Водоводни  материјал) бити одобрена у 2017. години    

  Члан 4. 
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Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од ________дана франко магацин ЈКП„Водовод и 
канализација„ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  
 

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  У случају да 
Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, а  Купац 
због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади штету  
коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави наручиоцу 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року  
до 45 дана од дана пријема фактуре на текући рачун  _____________________________. 
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ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 
Члан 9. 

Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 година од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________                              _________________________ 
          

 

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  8 ПОЦИНКОВАН И МЕСИНГАНИ 
ФИТИНГ И АРМАТУРЕ 
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На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 8 – 
Поцинкован и месингани фитинг и арматуре у свему  по спецификацији и техничким 
особинама из конкурсне документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем 
______________ и која чини саставни део овог Уговора.      

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену ( набавка добара 
–Водоводни материјал) бити одобрена у 2017. години    

  Члан 4. 
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Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од ________дана франко магацин ЈКП„Водовод и 
канализација„ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  
 

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  У случају да 
Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, а  Купац 
због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади штету  
коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави наручиоцу 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року  
до 45 дана од дана пријема фактуре на текући рачун  _____________________________. 
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 ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 година од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује  потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________                         _________________________ 
          

IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  9 – ВЕНТИЛИ СА СИГУРНОСНИМ 
КЉУЧЕМ 
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На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 9 – Вентил 
са сигуносним кључем у свему  по спецификацији и техничким особинама из конкурсне 
документације и понуде Продавца заведене код Купца под бројем ______________ и која 
чини саставни део овог Уговора.  

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену (набавка добара 
–Водоводни и канализациони материјал) бити одобрена у 2017. години. 
 

Члан 4. 
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Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од 2 дана   франко магацин ЈКП„Водовод и канализација„ 
Алексинац у ул. Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву Купца. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  
У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, 
а  Купац због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади 
штету  коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 
 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави наручиоцу бланко 
сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
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Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року 
дo 45 дана од дана пријема исправне фактуре на текући рачун  
_____________________________. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 године од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузроковани неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног налога и 
свог званичног ценовника услуга.   
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________    _________________________ 
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IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ  10 – СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА 
САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА  

 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) 
и на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну 
набавку водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ 
Алексинац, партија _________________________________________________________ 
(навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која 
се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама, донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. 
године и понуде Продавца број _____ од____.____. 2016. Године (попуњава ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА                                 Члан 2. 
Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 10 – 
СПЕЦИЈАЛНЕ АРМАТУРЕ ЗА САНАЦИЈУ МАГИСТРАЛНИХ ЦЕВОВОДА у свему  по 
спецификацији и техничким особинама из конкурсне документације и понуде Продавца 
заведене код Купца под бројем ______________ и која чини саставни део овог Уговора. 

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
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години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену (набавка добара 
–Водоводни и канализациони материјал) бити одобрена у 2017. Години. 

  Члан 4. 
Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 

ИСПОРУКА ДОБАРА 
Члан 5. 

Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од 14 дана франко магацин ЈКП„Водовод и канализација„ 
Алексинац у ул. Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву Купца. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  
У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, 
а  Купац због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади 
штету  коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 
 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави наручиоцу бланко 
сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
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Члан 8. 
Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року 
дo 30 дана од дана пријема исправне фактуре на текући рачун  
_____________________________. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 године од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
Трошкови уградње и демонтаже неквалитетног материјала, као и растура тј. губитка воде 
услед цурења проузроковани неквалитетним материјалом, у гарантом року ЈКП „Водовод и 
канализација“ Алексинац ће фактурисати изабраном Понуђачу, на основу радног налога и 
свог званичног ценовника услуга.   
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________    _________________________ 
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IX   МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ 11 – ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ 

 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр.68/2015) и Одлуке о додели 
уговора број _______ од _____________године, Уговорне стране: 
1.  JKП "ВOДOВOД И KAНAЛИЗAЦИJA" AЛEKСИНAЦ  
(у дaљeм тekсту: Купац) 
сa сeдиштeм ул. Пeтрa Зeцa  бр.35, Aлekсинaц 18220 
koгa зaступa дирekтoр Драгиша Симић  
мaтични брoj   20274301     
П И Б    104937626      
тekући рaчуни  325-9500800011214-66 OTП Бaнka 

 
2._____________________________________ са седиштем у 
__________________________________, матични број: _____________,Пиб:___________ 
телефон и телефакс: ___________________________ кога заступа ________  
_________________________ (у даљем тексту: Продавац), с друге стране 
са 
Подизвођачима: ( попуњава Продавац ): 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) 
 
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Продавац) 
1.______________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________ 
 (назив, седиште, матични број) са друге стране. 

 
      Члан 1. 
Уговорене стране констатују: 
-да је Купац на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015) и на 
основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки 
дана________________године, спровео отворени поступак број ____________ за јавну набавку 
водоводни и канализациони материјал за потребе ЈКП “Водовод и канализација“ Алексинац, партија 
_________________________________________________________ (навести назив и број партије)  
-да понуда Продавца у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази 
у прилогу уговора и саставни је део уговора; 
-да је ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац  у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, 
донео Одлуку о додели уговора број ________________ од ____.____. 2016. године и понуде Продавца 
број _____ од____.____. 2016. године (попуњава ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац). 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора је набавка добара Водоводни материјал и то за ПАРТИЈУ 11 – 
ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТРАСИРАЊЕ ЦЕВИ у свему  по спецификацији и 
техничким особинама из конкурсне документације и понуде Продавца заведене код Купца под 
бројем ______________ и која чини саставни део овог Уговора. 
     

Члан 3. 
Укупна уговорена вредност је __________________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом . 
(словима:_______________________________ ______________________________ динара). 
У складу са чланом 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и 
начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због природе 
расходa, захтевају плаћање у више година, обавезе које доспевају у наредној буџетској 
години биће реализоване највише до износа средстава која  ће за ту намену (набавка добара 
–Водоводни и канализациони материјал) бити одобрена у 2017. години 
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  Члан 4. 

Уговарачи су сагласни да ће се цене из члана 2. овог уговора примењивати за све време 
важности уговора. 
ИСПОРУКА ДОБАРА 

Члан 5. 
Продавац добара  се обавезује да ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац испоручи добра 
из члана 2. овог Уговора и то у  року од 5 дана  франко магацин ЈКП„Водовод и канализација„ 
Алексинац у ул. Петра Зеца број 35 у Алексинцу  по писменом захтеву Купца. 
Купац ће добра наручивати сукцесивно у зависности од својих потреба за време важења овог 
Уговора.  

Члан 6. 
У случају да Продавац добара  не испуни своје обавезе у погледу  испоруке добара из члана 
5. овог Уговора  Купац има право  да наплати  уговорену казну од 1.000 динара за сваки дан 
закашњења. 
Наплату уговорене казне ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац ће извршити без 
претходног пристанка Продавца добара умањењем рачуна Продавцу добара.  
У случају да Продавац добара не изврши испоруку добара у складу са чланом 5. овог уговора, 
а  Купац због тога  претрпи штету, Продавац добара је дужан да Купцу у потпуности  накнади 
штету  коју утврђује  Комисија коју одреди Купац. 
 

Члан 7.  
Продавац се обавезује да у року од 15 дана закључења Уговора, као средство финансијског 
обезбеђења, уговорене обавезе достави Купцу: 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави наручиоцу бланко 
сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Продавац је дужан да Купцу достави оргинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатка у гарантном року и то бланко сопствену меницу. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Купац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 8. 
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Купац се обавезује  да плати Продавцу добара  уговорену цену  за испоручена добра у року 
дo 45 дана од дана пријема исправне фактуре на текући рачун  
_____________________________. 
ГАРАНЦИЈА ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

Члан 9. 
Продавац  добара  гарантује Купцу да  добра која су предмет уговора испуњавају стандарде 
односно захтеве из понуде број _____________ од _______________ године, заведене код 
Наручиоца под бројем _____________ дана _______________ године. 
Гарантни рок за добра  је  3 године од набавке. 
Уколико добра  не испуњавају стандарде и мерила захтеваног квалитета за тражена добра, 
или не одговарају требовању тј. захтеву Купца. Продавац добара  ће о свом трошку отклонити 
рекламацију Купца, под условом да је рекламација достављена писаним путем чим је 
недостатак уочен, а најкасније  5 дана од дана уоченог недостатка. 
ПРИМОПРЕДАЈА  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Члан 10. 
Квантитативни пријем се потврђује потписом овлашћеног лица Купца на отпремници или 
другом одговарајућем документу.  
За квалитативни пријем одговорно је лице овлашћено од стране директора Купца које је 
дужно да сачини записник о примопредаји. 
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 

Члан  11. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  у складу са Планом набавки и финансијским 
Планом, а примењује 12 месеци од дана закључења. 
 

Члан 12. 
Уговор се може раскинути пре рока наведене у члану 10 овог Уговора  уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком од 15 дана. 
Купац може раскинути уговор и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Продавац добара не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 дана 

 
Члан 13. 

Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати споразумно и у духу 
добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се изнети пред Привредним судом у Нишу. 

 
Члан 14. 

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум  између 
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору  
 

Члан  15. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о јавним 
набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе позитивних прописа који 
регулишу ову материју. 
Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка 
задржава свако од уговарача. 
 
 
 
                 КУПАЦ,              ПРОДАВАЦ                                                                     
             Д и р е к т о р  
          Драгиша Симић                                                          
_________________________    _________________________ 
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X  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
Предмет јавне набавке: набавка добара – Водоводни материјал 

ПАРТИЈА 1: Цевни материјал 
ПАРТИЈА 2: Ливени фазонски комади 
ПАРТИЈА 3 : Затварачи и вентили 
ПАРТИЈА 4: Хидранти и арматуре 
ПАРТИЈА 5: Репаратур спојнице и огрлице од прохрома 
ПАРТИЈА 6 : Универзалне спојнице и фланш адаптери 
ПАРТИЈА 7 : Елктрофузиони материјал 
ПАРТИЈА 8: Поцинкован и месинган фитинг и арматуре 
ПАРТИЈА 9: Вентили са сигурносним кључем 
ПАРТИЈА 10: Специјалне арматуре за санацију магистралних цевовода 
ПАРТИЈА 11: Заштитне траке за обележавање и трасирање цеви 
Врста поступка: отворени поступак, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник РС број 68/15 ) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке На 
ову набавку ће се примењивати: Закаон о јавним набавкама („Сл .гласник РС“ БР. 68/2015); 
Закона о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама ( 
Сл лист СРЈ бр 33/97 и 31/01 и Сл гласник РС бр 30 /10) Закон о облигационим односима 
након закључивања уговора о јавној набавци   ( Сл лист СФРЈ 29/78, 39/85,57/89, и Сл лист 
СРЈ 31/93). 
Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова (Службени гласник РС број 86/15). 
Уколико се понуђач не придржава упутстава и недостави све тражене информације и 
податаке који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе понуду која не 
испуњава услове из конкурсне документације, Комисија ће такву понуду одбити као 
неприхватљиву. 

1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 
Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом морају бити 
написане на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 
Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено. 
Сви документи поднети у понуди треба да буду у фасцикли. На задњој страни коверте треба 
навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде враћена 
неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. У случају да поднесе група понуђача, 
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди. 
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) календарских дана од дана објављивања позива 
за достављање понуда на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан објављивањa). 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

08.06.2016. године до 12,00 часова. 
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти 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 подности, сматраће се 
неблаговременом. 
Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:  

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
- ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ – 

ПАРТИЈА____________________________________________ 
(навести број и назив партије за коју понуђач подноси понуду)  
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- НЕ ОТВАРАТИ“, 
 препорученом пошиљком или лично на адресу: 

ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац 
Петра Зеца број 35, 18220 Алексинац 

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама Наручиоца, канцеларија 

правног Сектора, након истека рока за подношење понуда тј. 08.06.2016. године са 

почетком у 12.15 часова 
Отварању понуда могу присутствовати сва заинтересована лица 
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за 
јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица. 
По окончању поступка јавног отварања понуда, Наручилац ће вратити неблаговремено 
поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Обавезна садржина понуде: 
Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац. 
Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац 
Општи подаци о подизвођачу: Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери 
печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико 
подноси понуду са подизвођачем ) 
Општи подаци о учешћу у заједничкој понуди - Понуђач је обавезан да образац попуни, 
потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у 
образац ( уколико подноси заједничку понуду ) 
Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 
4) Закона или Образац изјаве (која је саставни део конкурсне документација) којом понуђач 
потврђује да је регистрован као понуђач у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре (Образац изјаве о упису у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 
регистре). 
Понуђач је дужан да достави и доказ из члана 75. става 5) Закона за партије за које се исти 
захтева 
Понуђач је у обавези да достави доказе о испуњености додатних услова из члана 76. 
Закона тражених овом документацијом. 
Модел уговора - Понуђач је обавезан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора. 
Образац структуре цене – за партију за коју понуђач подноси понуду (уредно попуњен, 
оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно превиђеном месту); 
Образац изјаве о независној понуди (попуњен, оверен печатом и потписан од стране 
овлашћеног лица на посебно предвиђеном месту); 
Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. - Понуђач је 
обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује 
тачност података унетих у образац. 
Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде, 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 
Начин попуњавања образаца датих у конкурсној докуметнацији 
Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној 
документацији. 
Обрасце и Изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава 
печатом на посебно предвиђеном месту. 
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
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Уколико понуду подноси група Понуђача обрасце дате у конкурсној документацији потписују и 
печатом оверавају сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може одредити 
једног Понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев Образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и 
кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75 
став 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког Понуђача из 
групе Понуђача. У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и 
печатом оверава Обрасци и изјаве морају бити потписани од стране овлашћеног лица 
Понуђача и оверен печатом. 
Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуди доставити овлашћење за потписивање ових докумената 
која чине саставни – обавезни део (садржину) понуде. 
3.ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену партију. 
Уколико понуђач поднесе понуду за више партија, докази о испуњености услова из члана 75. 
Закона о јавним набавкама поднети за једну партију, важиће и за понуде које се односе на 
остале партије. 
Понуђач је дужан да у понуди посебно назначи на коју се партију односи понуда. 
Уколико понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати свака партија појединачно, препоручљиво је да у случају подношења понуда за 
више партија свака партија буде достављена у засебној коверти. 
4.ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ 
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду тако 
што ће упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или непосредно. 
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац 
Ул.Петра Зеца број 35, 18220  Алексинац 

-„Измена понуде за поступак јавне набавке (навести назив набавке, назив и број партије) 
- назив набавке, назив и број 
партије) 
- тупак јавне набавке (навести назив набавке, назив и број 
партије) 
6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА 
УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У 
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДA 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У 
супротном, такве понуде ће бити одбијене 
У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин 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 са 
понуђачем наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве за подизвођаче) 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања за све партије 
Рок плаћања уз сваку партију дат је понаособ у Моделу уговора. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока за све партије 
Гаранција за испоручена добра дата је уз сваку партију понаособ у делу техничке 
карактеристике 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара за све партије,  
Рок испоруке добара за све партије дат је уз сваку партију понаособ у делу техничке 
карактеристике. 
9.4. Захтев у погледу места испоруке  за све партије 
Место испоруке добра за све партије - добра се испоручују на адреси ЈКП “Водовод и 
канализација“ Алексинац у ул.Петра Зеца број 35 у Алексинцу. 
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде за све партије 
Рок важења понуде за све партије  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз до Наручиоца, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, меродавне су јединичне 
цене. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА (важи само за партије којима је у 
моделу уговора наведено достављање бланко соло меница) 
Понуђач, коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана закључења 
уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  достави 
наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а. 
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Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по 
виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Понуђач, коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана закључења 
уговора као средство финансијског обезбеђења за добро отклањање недостатака у 
гарнтном року  достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности 
закљученог уговора без ПДВ-а. 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по 
виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ И , КАО И ЗАШТИТА 
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ ОЗНАЧАВА У ПОНУДИ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве, у складу са законом (Закон о заштити пословне тајне „Сл. гласник 72/11), 
понуђач означио у понуди. 
13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже Наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (пет) 
дана од истека рока за поношење понуда.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, или указаних 
недостатака или неправилности одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  

ЈКП „ Водовод и канализација“ Алексинац, 
ул.Петра Зеца број 35, 

18220 Алексинац, са напоменом 
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  

за набавку добара Водоводни материјал, Партија _________________________(навести 
назив и број партије) 

 ЈН број 19-958/2016 
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Или  
на емail адресу : 

vodovod.aleksinac@gmail.com 
или  

на тел.фах 018/804-816 поштујући члан 20. закона о јавним набавкама 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
14.Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања 
понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву Наручиоца и достави тражене податке на 
начин на који то захтева Наручилац. 
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева Наручиоца његова понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде и вршења стручне оцене. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, у случају да 
се Понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, Наручилац ће његов понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
15. НЕГАТИВНИЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
 -   поступао супротно одредбама из чл. 23 и 25 Закона о јавним набавкама; 
-    учинио повреду конкуренције; 
-  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлогс одбио да     закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
-  одбио да достави доказе и средства обазбеђења на шта се у понуди обавезао а све у 
складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
Критеријум за доделу уговора је - најнижа понуђена цена. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 краћи рок испоруке добара. У случају истог 
понуђеног рока испоруке добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 
је понудио дужи гарантни рок. 
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. 
18. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ 
СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
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 немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
Образац је саставни део конкурсне документације. 
19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 
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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 
vodovod.aleksinac@gmail.com  факсом на број 018/804-816  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 чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
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   (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; ЈКП“Водовод и канализација“ Алексинац  јавна набавка 19-958/2016 

   (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 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 чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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 XI ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ НАКНАДНОГ И ДОДАТНОГ 
ИСПИТИВАЊА ИСПОРУЧЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

 
 
 
 
 
Понуђач __________________________________________ из ___________________ 
У вези јавне набавке за набавку водоводног материјала и то за ПАРТИЈУ 
_______________________________(навести назив и број партије), даје следећу  
 
 
 
      И З Ј А В У  
 
Понуђач _________________________________________ из ___________________прихвата 
резултате накнадног и додатног испитивања испорученог материјала у независној                    
(акредитованој) лобораторији, као и то да ће сносити све последице и штету уколико се 
покаже да је исту изазвао, неквалитетним, неодговарајућим и неиспитаним материјалом. 
 
Дана__________________________ 
 
У _____________________________ 
 
       М.П.     Понуђач 
          _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Услучају подношења понуда за више партија потребно је копирати 
Образац 
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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ  

 
Понуђач ____________________________________под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу   
 

    ИЗЈАВЉУЈЕ 
 
Да ће у року од 15 дана од дана закључења Уговора  доставити  
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  и то : 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-
а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
Као и средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року  и 
то: 
бланко сопствену меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , роком доспећа 
„по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ 
или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 М.П.                                                 Потпис понуђача 
 
 
                                                                        __________________________________ 
 
 
НАПОМЕНА: Услучају подношења понуда за више партија потребно је копирати 
Образац 

 
 
 
 
 


