
 

 

 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Број јавне набавке из Плана набавки:1.1.2 
Број ЈН: 3/20 
 Поступак јавне набавке мале вредности који сеспроводи ради 
закључења уговора 

 
Предмет јавне набавке: 

 

- НАБАВКАДОБАРА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ 
МАТЕРИЈАЛА-ЈН бр. 3/20 

 
 

 
 
 
 
 

Јавни позив и конкурсна документација 
објављени на Порталу јавних набавки и  

интернет страници www.vikpecinci.rs 
 

Датумивреме: 

Крајњи рокзадостављањепонуда:      22.05.2020. годинедо10.00ч 

Јавноотварање:    22.05.2020.годинеу 11,00 ч 

 

 
 

Пећинци, Мај  2020. год. 
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На основу чл. 39.и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 28/20 од 
13.05.2020. год. И Решења о образовању комисије за јавне набавке број26/20 од 13.05.2020. 
год., припремљена је: 

 
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

-НАБАВКА ДОБАРА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА 
-поступак јавне набавке мале вредности- 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3 

 
III 
 

Техничка спецификација и потребни докази 
усклађености са техничком спецификацијом 

17 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

26 

V Критеријум за доделу уговора 28 
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 28 
VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 39 

 

Образац техничке спецификације 3 
Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75.  
Закона став 1. тачка 1),2) и 4) 

40 

Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 
75.  Закона став 1. тачка 1),2) и 4) 

40 

Образац понуде 41 
Образац трошкова припремања понуде 45 
Образац структуре цене са упутством како да се попуни 46 
Образац Изјаве о расположивости техничке опреме 60 
Образац изјаве о независној понуди 61 
Образац изјаве о испуњавању услова за учешће у 
поступку јавне набавке из чл.75.ст. 2. Закона 

62 

VIII Модел уговора 63-66 
 
 
 

 
Укупан број страна: 66 
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   I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈН 3/20 је набавкадобра. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки:  

 44115210-водоводни материјал 

 39350000-канализациони материјал 
 
2. Партије 
Предметна јавна набавка није обликованпо партијама:  
 
 
 

 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

 
Образац бр. 1 

 Водоводни и канализациони материјал 
Образац понуде 

  

 

  
Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

мере 
Количина Напомена 

1 2 3 4 5 

 фитинзи    

1 Вентил обичан пропусни    

 1/2ʺ ком 25  

 3/4ʺ ком 50  

 1ʺ ком 50  

 5/4ʺ 

 

ком 10  

 6/4ʺ ком 10 
 

 

 2ʺ 
 

                   ком 10  

2 МС-
полуспојка(италијанка) 

   

 1/2ʺ ком 25 ‘ 
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 3/4ʺ ком 50  

 1ʺ ком 25  

 5/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ ком 10  

 2ʺ  ком 10  

3 МС-Спојница    

 1/2ʺ ком 25  

 3/4ʺ ком 25  

 1ʺ ком 15  

 5/4ʺ ком 7  

                      6/4ʺ ком 7  

 2ʺ ком 7  

4 Дупли-нипли    

 1/2ʺ ком 25  

 3/4ʺ ком 50  

 1ʺ ком 25  

 5/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ ком 10  

5 Поцинкована редукција    

 3/4ʺ-1/2ʺ ком 25  

 1ʺ-1/2ʺ  ком 15  

 1ʺ-3/4ʺ ком 25  

 5/4ʺ-3/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ-3/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ-1ʺ  

ком 
5  

 5/4ʺ-1ʺ ком 10  

 2ʺ-1ʺ ком         15  
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 2ʺ-6/4ʺ ком 5  

 2ʺ-5/4ʺ ком 5  

 6/4ʺ-5/4ʺ ком 5  

6 Понциковано колено    

 1/2ʺ ком 15  

 3/4ʺ ком 25  

 1ʺ ком 15  

 5/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ ком 7  

 2ʺ ком 7  

7 Поцинковани Т-комад    

 1/2ʺ ком 15  

 3/4ʺ ком 25  

 1ʺ ком 15  

 5/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ ком 5  

 2ʺ ком 5  
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8 Поцинковани муф    

 1/2ʺ ком 25  

 3/4ʺ ком 50  

 1ʺ ком 25  

 5/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ ком 10  

 2ʺ ком 10  

9 Поцинковани чеп    

 1/2ʺ ком 10  

 3/4ʺ ком 15  

 1ʺ ком 10  

 5/4ʺ ком  5  

 6/4ʺ ком 5  

 2ʺ ком 2  

10 МС-Клизна спојка    

 1/2ʺ ком 15  

 3/4ʺ ком 25  

 1ʺ ком 15  
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 5/4ʺ ком 5  

 6/4ʺ ком 5  

 2ʺ в ком 5  

11 Вирбла-Горњи део 
вентила 

   

 1/2ʺ  ком 25  

 3/4ʺ ком 50  

 1ʺ ком 25  

 5/4ʺ ком 7  

 6/4ʺ ком 7  

 2ʺ ком 5  

 2.5ʺ ком 5  

12 Холендер водомера    

 1/2ʺ ком 50  

 3/4ʺ ком 150  

 1ʺ ком 25  

 5/4ʺ ком 10  

 6/4ʺ ком 10  
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 2ʺ ком 5  

13 Баштенске славине    

 1/2ʺ  ком 5 ‘ 

 3/4ʺ ком 5   

14 ФФ-комад    

 DN50/100 ком 2  

 DN50/200 ком 10  

 DN50/300 ком 10  

 DN50/500 ком 5  

 DN65/100 ком 2  

 DN65/300 ком 2  

 DN80/100 ком 5  

 DN80/200 ком 5  

 DN80/300 ком 5  

 DN80/500 ком 5  

 DN100/100 ком 2  

 DN100/200 ком 5  
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 DN100/300 ком 2  

 DN150/500 ком 2  

 DN150/800 ком 2  

 DN200/500 ком 2  

 DN200/1000 ком 2  

15 ФФР-Комад    

 DN65/50 ком 2  

 DN80/65 ком 2  

 DN80/50 
 
 

ком 5  

 DN100/80 ком 5  

  
DN100/65 

ком 2  

 DN100/50 ком 2  

 DN150/100 ком 2  

 DN150/80 ком 2 ‘ 

 DN200/150 ком 2  

 DN200/100 ком 2  

16  
Н- Комад 

   

  
DN50 

ком 5  

  
DN80 

ком 5  

 DN100 ком 2  

17  
Q-Komad 

   

  
DN50 

ком 2  

  
DN80 

ком 2  

  
DN100 

ком 2  

  
DN150 

ком 3  

  ком 2  
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DN200 

18  
Т-Комад 

   

 DN50/50 ком 2  

 DN65/65 ком 
 

2  

 DN65/50 ком 
 

1  

 DN80/80 ком 
 

5  

 DN80/65 ком 
 

2  

 DN80/50 ком 
 

5  

 DN100/100 ком 
 

5  

 DN100/80 ком 
 

5  

 DN100/50 ком 
 

5  

 DN150/100 ком 
 

3  

 DN150/150 ком 
 

2  

 DN200/150 ком 
 

2  

 DN200/200 ком 
 

2  

18a ТТ-комад    

 ТТ 100/100 ком 5  

 ТТ 100/80 ком 3  

 ТТ 80/80 ком 3  

 ТТ 80/50 ком 10  

 ТТ 150/150 ком 3  

 ТТ 200/200 ком 3  

19 Подземни хидранти  
 

  

 DN80/750 ком 
 

5  

 DN100/750 ком 
 

1  

20 Куплунг-репарационе 
спојке 

 
 

  

 fi 1/2ʺ ком 
 

15  

  
fi3/4ʺ 

ком 25  

 fi 1ʺ  
ком 

15  

 fi 5/4ʺ ком 
 

       10  

 Fi 6/4ʺ  
ком 

10  

 Fi 50 ком 10 ‘ 
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 Fi 63 
 

ком 25  

 Fi 75 
 

ком 15  

 Fi 90 
 

ком 20  

 Fi 110 
 

ком 15  

 Fi 160 
 

ком 5  

21 
 

Огрлице (L.G.) ливене    

 Fi 63 ком 15 
 

 

 Fi 75 ком 15 
 

 

 Fi 90 ком 15 
 

 

 Fi 110 ком 10  

 Fi 160 ком         2 
 

 

22 Неповратни вентил    

 DN50 ком 2  

 DN80 ком 5  

 DN100 ком 2  

23 Неповратни навојни 
вентил MS-коси 

   

 2ʺ ком 2  

24 Засун са гумираним 
клином 

   

 DN50 ком 5 
 

 

 DN80 ком 5 
 

 

 DN100 ком 5 
 

 

 DN150 ком 3 
 

 

 DN200 ком 3 
 

 

25 Зупчасте спојке    

 Fi 63 ком 15  

 Fi 75 ком 10  

 Fi 90 ком 10  

 Fi 110 ком 7  

26 X- комад    

 DN50 ком 2  

 DN65 ком 5  

 DN80 ком 2  
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 DN100 ком 2  

27 Мултиџоинт полу 
спојнице „Е“(PE, 

PVC,LG,ACC) 

   

 DN50 ком 2  

 DN80 ком 5  

 DN100 ком 2  

 DN125 ком 1  

 DN150 ком 2  

28 Гумени диxтунг    

 DN50 ком 25  

 DN65 ком 25  

 DN80 ком 25  

 DN100 ком 25  

 DN125 ком 10  

 DN150 ком 10  

29 Машински вијак    

 M16/70 ком 150  

 M 16/80 ком 100  

30 Матице    

 М 16 ком 250  

31 Кудеља    

 Кудеља Кг 3 ‘ 

32 Окитен цeви NP 10 бара    

 Fi 1/2ʺ m 50  

 Fi 3/4ʺ m 250  

 Fi 1ʺ m 150  

 Fi 5/4ʺ m 25  

 Fi 6/4ʺ m 25  

 Fi 2ʺ m 300  

 Fi ᵩ 90 m 150  

 Fi ᵩ 110 m 50  

33 ЕКС-Спојница    

 Fi /50 ком 7  

 Fi /65 ком 5  

 Fi /80 ком 7  

 Fi /100 ком 5  

 Fi /150 ком 2 ’  

 Fi /200 ком 2  

34 ПВЦ-Клизна спојка 
NP 10 бара 

   

 FI 63 ком 5  

 FI 75 ком 10  
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 FI 90 ком 10  

 FI 110 ком 10  

 FI 160 ком 2  

35 PVC цеви NP 10бара 
L=6m 

   

 Fi 63/6000 NP 10 bara ком 5  

 Fi 75/6000 NP 10 bara ком 10  

 Fi 90/6000 NP 10bara ком 10  

 Fi 110/6000 NP 10bara ком 10  

 Fi 160/6000 NP 10 bara ком 2  

36 Хидрантска црева    

 Fi 50/25m m 3  

 Fi 75/25m m 3  

 Полипропиленски материјал (цеви и фитинзи) 

37 Полипропиленске 
цеви 

   

 Fi 20 m 20  

 Fi 25 m 20  

 Fi 32 m 20  

 Fi 40 m 6  

38 СН-колено    

 Fi 20-90 ̊ ком 10  

 Fi 25-90 ̊ ком 15  

 Fi 32-90 ̊ ком 15  

39 УН-КОЛЕНО    

 Fi 20-90 ̊ ком 10  

 Fi 25-90 ̊ ком 15  

 Fi 32-90 ̊ ком 15  

40 СН-МУФ    

 FI 20 ком 10  

 FI 25 ком 10  

 FI 32 ком 10  

41 УН-Муф    

 Fi 20 ком 10  

 Fi 25 ком 15  

 Fi 32 ком 15  

42 Муф без навоја    

 Fi 20 ком 10  

 Fi 25 ком 15  

 Fi 32 ком 15  

 
 

Fi 40 ком 5  

 Fi 50 ком 3  
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 Fi 63 ком 3  

43 Т-Комад без навоја    

 Fi 20 ком 10  

 Fi 25 ком 15  

 Fi 32 ком 15  

 Fi 40 ком 5  

43-а Колено 90 ̊ без навоја    

 Fi 20 ком 10  

 Fi 25 ком 20  

 Fi 32 ком 15  

 Fi 40 ком 7  

 Fi 50 ком 5  

 Fi 63 ком 5  

44 Колено 45 ̊ без навоја    

 Fi 20 ком 7  

 Fi 25 ком 10  

 Fi 32 ком 10  

 Fi 40 ком 5  

 Fi 50 ком 5  

 Fi 63 ком 5  

45 Редукција    

 Fi 25/20 ком 10  

 Fi 32/25 ком 15  

 Fi 40/32 ком 10  

 Fi 50/40 ком 5 ‘ 

 Fi 63/32 ком 5 ‘ 

 Fi 63/50 ком 5  

46 Зобилазни лук    

 Fi 20 ком 7  

 Fi 25 ком 7  

 Fi 32 ком 7  

46-а Чеп    

 Fi 20 ком 10 ‘ 

 Fi 25 ком 15 ‘ 

 Fi 32 ком 15  

47 Пропусни вентили ппр    

 Fi 20 ком 5  

 Fi 25 ком 5  

 Fi 32 ком 5  

  Канализациони материјал   
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48 Канализационе ПВЦ 
цеви  
SN-4 

   

 Ø160 м 200  

 Ø200 м 100  

 Ø250 м 100 ‘ 

 Ø 315 м 20  

49 Канализациони лук    

 Ø160/90̊ 

 

Ком. 40  

 Ø160/45̊ ком 50  

 Ø200/90̊ 
 

ком 20  

 Ø200/45̊ 

 

ком 20  

 Ø250/90̊ ком 10  

 Ø 315/90 ̊ ком 20  

50 Т-Рачва    

 160/160 ком 40  

 200/200 ком 20  

 250/250 ком 20  

 315/315 ком 20  

51 Коса рачва    

 160/160       ком 20  

 200/200 ком 20  

 250/250 ком 20  

 315/315 ком 20  

52 Канализациона 
редукција 

   

 Ø160/110 ком 50  

 Ø160/125 ком 30  

 Ø200/160 ком 10  

 Ø200/125 ком 10  

53 КГФ (уложак шахта)    
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 Ø160 ком 50  

 Ø200 ком 30  

 Ø250 ком 20  

 Ø 315 Ком 20  

54 Чеп канализациони    

 Ø160 ком 50  

 Ø200 ком 30  

 Ø250 ком 20  

 Ø 315 ком 20  

55 Јахачи    

 Ø160 ком 30  

 Ø200        ком 20  

 Ø250 ком 10  

 Ø315    

  56 Поклопац шахта 

(метални 

поклопци) 

   

 1,5 т ком 10  

 40 т ком 5  

57 Ревизија   

 

  

 Ø160 ком 
 

30  

 Ø200 ком 10  

 Ø250 ком 10  

 Ø 315 ком 10  

58 ПП Пролазна 

ревизиона шахта 

ф400/200 

ком 15  

 ПП Пролазна 

ревизиона шахта 

ф400/160 

ком 15  

 ПП Сабирна 

ревизиона шахта 

ф400/200 

ком 15  

 ПП Сабирна 

ревизиона шахта 

ф400/160 

ком 15  
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Напомена:  
 
У колони 5( напомена) навести назив произвођача за понуђено добро које је 
предмет јавне набавке. 
    

УЗ ПОНУДУ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ 
ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА . 
Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора 
имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које 
морају бити оверене печатом добављача. 
Рок испоруке:Испорука добара ће се вршити сукцесивно према захтеву и потребама 
Наручиоца. Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или 
мању количину артикала од планираних или да неке артикле уопште не наручи, с тим да ће 
уговор бити реализован до укупне цене уговорене вредности јавне набавке. 
 

Место испоруке:Испорука траженог материјала по потреби Наручиоца испоручује 
се франко-магацин купца, у присуству овлашћеног радника Купца који на 
отпремници потврђује пријем испорученог материјала. 
У________________________, дана___________________ 
 
                                                                              М.П.       
______________________________ 
                                                                                            Потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 
За ову јавну набавку не постоји техничка документација нити планови. 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

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

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: 

 
1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
1.1.2. 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); 

1.1.3. / 
1.1.4. 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); 

1.1.5. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа  за обављање 
делатности  из предмета јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом ( члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама 
). 

1.2. 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 нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 
 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 

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

2.1.1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

 Финансијски капацитет, За партију 1- 5.500.000,00 динара за партију 2- 5.500.000,00 
динара услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ: 

 
А) Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања 
и биланс успеха за претходну обрачунску 2018. годину. У колико у обрасцу БОН-ЈН нису 
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доступни подаци за 2018.годину Понуђач је у обавези да достави биланс стања успеха за 
2018.годину. 
 

 Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом 
             Доказ- референц листа о испорученим добрима која су предмет јавне набавке 
за предходне две године, потписане и оверене од стране овлашћеног лица Понуђача.  
 -Да Понуђач у моменту подношења понуде поседује:- важећи извештај о 
испитивању-атесте за добра каоја су предмет јавне набавке. 

 
2.1.2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да раполаже 
следећом техничком опремом: 
 
-доставно возило, комада 1 

            Доказ да Понуђач располаже траженом техничком опремом: 
Пописна листа или извод из Пописне листе основних средстава (маркирати тражену 
механизацију и опрему) и очитану саобраћајну дозволу. 
Фотокопије уговора о закупу, лизинг и очитану саобраћајну дозволу. 
У случају да Понуђач поднесе понуду за једну или обе партије, доказ не мора бити 
достављен за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за 
обе партије. 
Техничка спецификација понуђених добара. 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ УСКЛАЂЕНОСТИ СА 

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 
PVC CEVI NP = 10 
•Намена је за проток хладне питке воде 
•Материјал израде је неомекшани поливинилхлорид ПВЦ 
•Радни притисак НП = 10 
•Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима. 
 
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености : 
1. Каталог ( извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом СРПС ИСО 9001:2015 за 
производњу предметних добара; 
3. Потврда о квалитету којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 
ИСО 1452-2011 ; 
4. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабараторије, не 
старији од 3 године од дана предвиђеног за отварање понуде; 
5. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на 
овој јавној набавци. 

 

PE CEVI NP=10, PE=100 : 
•Намена је за проток хладне питке воде. 
•Материјал израде је полиетилен PEHD PE=100. 
•Радни притисак NP=10 (SDR-17). 
•Димензије су дате према спољашним пречницима цеви у милиметрима. 
•Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача, материјала, 
димензије и радног притиска на сваком дужном метру. 
•Испорука до димензије спољног пречника је у котуровима 200 и 100 m, а за веће димензије 
испорука је у шипкама минималне дужине L=12m. 
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Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1.Каталог (извод каталога)произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајуће за производњу предметних добара или одговарајуће ; 
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS 
EN 12201-2 или одговарајуће ; не старији од 5 годинa од дана предвиђеног за отварање понуде; 
4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација 
у складу са ISO/IEC 17025 или одговарајуће ) , не старији од 3 године од дана предвиђеног за 
отварање понуда ., 
5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој 
јавној набавци. 
 
 
MESINGANI KOMPRESIONI NAVOJ FITING: 
У питању су: 
а) MS полуспојнице („полуспојнице-месингане“) са спољним навојем, за уградњу на PE цевима, 
б) МS спојнице („спојке-месингане“) за спајање PE цеви: 
ц) МS клизне спојнице („клизна спојке-месингане“)са унутрашњим навојем за уградњу на 
поцинкованим челичним цевима. 
д) МS холендери водомера. 
•Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде. 
•Материјал израде тела, холендера и притезних прстенова је месинг. 
•На телу трајно уливен лого произвођача. 
•Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајуће (тзв. „цоловни“). 
•Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“). 

 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 за 
производњу предметних добара или одговарајуће ; 
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS 
EN 12266-1 за NP=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање 
понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће ); 
4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредитација ISO/IEC 17025или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 
5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој 
јавној набавци. 

 

ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА И БЕЗ ИСПУСНЕ СЛАВИНЕ: 
•Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде. 
•У питању су равно-пропусни вентили са равном гуменом заптивком и точком. 
•Материјал израде тела и затварачког механизма (тзв. „вирбле“) је месинг. 
•На телу трајно уливен лого произвођача. 
•Вентили се испоручују са металним точковима. 
•Навоји су унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајуће (тзв. „цоловни“). 
•Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“). 
•Димензије које се захтевају почев од F=1/2“, закључно са GF=3“. 
 



21 

 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајуће за производњу предметних добара или одговарајуће . 
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS 
EN 12266-1 за NP=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање 
понуда (акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће). 
4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 
5.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој 
јавној набавци. 
 

LG ОГРЛИЦЕ (БЕЗ ВЕНТИЛА) ЗА ПЕ/ПВЦ ЦЕВИ СА МИНИМУМ 4 ВИЈКА 
•Намена им је за кућне водоводне прикључке на PE/PVC цевима 
•Материјал израде тела (обе полутке) је EN GJS-400, или EN GJS-500. 
•Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра минималном дебљином 250 микрона. 
•На телу трајно уливен лого произвођача и димензија примене на цевима. 
•Излазни прикључак је унутрашњи у складу са SRPS ISO 228-1 или одговарајући (тзв. „цоловни“). 
•Димензије су дате за PE и PVC цеви према спољним пречницима истих у милиметрима. 
•Заптивка EPDM за питку воду, у складу са SRPS ISO 681-1 или одговарајуће . 
•Вијци израђени од нехрђајућег челика, или од челика у квалитету 8.8, поцинковани. 
 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе 

наведених карактеристика, материјала и димензија; 

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

примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 

9001:2015 или одговарајуће за производњу предметних добара. 

 

LG ФАЗОНСКИ КОМАДИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА 
•Намена је за проток хладне плитке воде NP=10 
•LG фазонски комади морају бити израђени у складу са EN 545, за NP=10. 
•Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40), или EN GJS-500 (GGG-
50). 
•Прирубнице су израђене према важећем SRPS EN 1092-2 или одговарајући за NP=10. 
•Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима. 
•На телу трајно уливен лого произвођача, материјал израде, димензија и радни притисак. 
•Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита је епоксидна пластификација 
минималне дебљине 250 микрона, плаве боје. 

 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
оговарајући за производњу предметних добара; 
3.Приложити фабрички атест да ЛГ фазонски комади задовољавају норму ЕН545, НП10 бара 
4.Приложити сертификат о сталности својстава да ЛГ фазонски комади испуњавају норме ЕН1092-2, 
ЕН 14901, ДИН 30677, ДИН 3476 
5.Приложити важећи ГСК да се ЛГ фазонски комади пластифицирају у складу са важећом ГСК 
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нормом или одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 
микрона издат од акредитоване лабараторије не старије од 1 године 
6. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS  
EN 12266-1или одговарајући за NP=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од 
захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација 
ISO/IEC 17025 или одговарајући ); 
7. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 
8. Уколико понуђач није произвођач добара , приложити овлашћење произвођача за учешће на овој 
јавној набавци. 

 

LG УНИВЕРЗАЛНЕ СПОЈНИЦЕ РЕСТРАИН ЗА СВЕ ВРСТЕ ЦЕВИ 

(ПЕ,ПВЦ,ЛГ,АЦЦ)     ТИП „Е“ И ТИП „U“: 
•Намена им је за уградњу на разнородним водоводним цевима (цевима израђеним од 

5различитих материја) са истим номиналним дијаметром (приближно истим протоком). 

•Универзалне спојнице (такозване „мулти-џоинт“ спојнице“), тип „У“, служе за1755175 

повезивање равних крајева две цеви различитих материјала, а истог номиналног дијаметра, 

односно унутрашњег протока. 

•Универзалне спојнице тип „Е“ (такозвани универзални фланш-адаптери, или „мулти-

џоинт“ тип Е), служе за повезивање равног краја цеви на прирубничку везу. 

•Универзалне спојнице тип „Е“, морају имати могућност осног закошења од 8° у односу на 

•уздужну осу цеви (због слегање терена после радова и/или потребе прилагођавања на 

терену). 

•Универзалне спојнице тип „Е“ морају имати прирубнице према СРПС ЕН 1092-2 или 

одговарајуће , за NP=10. 

•Материјал израде тела и притезних прстенова је нодуларни лив EN GJS-400 (GGG-40), 

или EN GJS-500 (GGG-50), 

•Спољна и унутрашња антикорозивна и електропроводна заштита нодуларног лива је 

епоксидна пластификација за питку воду, минималне дебљине 250 микрона. 

•У одливку на телу одливен лого произвођача,димензија,опсег примене и дозвољени радни 

притисак. 

•Материјал заптивки је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1. 

•Материјал вијака је нехрђајући челик, или поцинковани челик минимално у квалитету 8.8. 

 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1.Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајуће за производњу предметних добара; 
3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 
12266-1 или одговарајуће за NP=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од 
захтеваног радног, не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација 
ISO/IEC 17025 или одговарајуће ); 
4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајуће ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 
5.Уколико понуђач није произвођач добара , приложити овлашћење произвођача за учешће на 
овој јавној набавци. 
 
 
 



23 

 

ЗАСУНИ (ПЉОСНАТИ): 
 
•Намена им је за затварање и отварање протока на цевним системима за хладну питку воду, радног 
притиска NP=10. 
•Затварачи су са точком, гумираним клином и равним дном које не захтева периодично чишћење 
унутрашњости. 
•Затварачи су са изливеним прирубницама на телу у складу са важећим стандардом SRPS EN 1092-2 
или одговарајуће за NP=10. 
•Димензије су дате према номиналном дијаметру прирубница у милиметрима. 
•Захтеване димензије су почев од DN 32, закључно са DN 600. 
•Затварачи морају имати пуни проток за назначени номинални дијаметар. 
•Уградне мере засуна су у складу са важећим стандардом SRPS EN 558-1 или одговарајуће , серије 
14. 
•Материјал тела поклопца и клина је нодуларни лив EN GJS-400 (или GJS-500). 
•Спољна и унутрашња антикорозивна и електропровидна заштита је епоксидна пластификација 
минималне дебљине 250 микрона, плаве боје. 
•Клин је обележен гумом EPDM. 
•Осовина је од нехрђајућег челика. 
•Заптивање осовине и тела је помоћу троструких прстенова (“О-ринг”) EPDM. 
•Вијци на поклопцу тела су од нехрђајућег челика, заштићени парафином. 
•Заптивка на поклопцу је EPDM. 
 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајући за производњу предметних добара; 
3. Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS  
EN 12266-1 или одговарајући за NP=10, или одговарајући са тестом на 50% већем притиску од 
захтеваног радног,не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда (акредитација 
ISO/IEC 17025 или одговарајући ); 
4.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда СРПС ЕН 
1074-1  или одговарајући за НП=10, , не старији 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда 
(акредитација ИСО/ИЕЦ 17025 или одговарајући); 
5. Приложити важећи ГСК да се ЛГ засуни пластифицирају у складу са важећом ГСК нормом или 
одговарајући извештај о испитивању минималне дебљине епоксидне заштите 250 микрона издат 
од акредитоване лабараторије не старије од 1 године 
6. Важећи сертификат да је понуђена арматура у складу са директивом 2014/68/ЕУ за опрему под 
притиском (ЕУ сертификат), издат од стране акредитоване институције 
7. Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда 
8.Уколико понуђач није произвођач добара , приложити овлашћење произвођача за учешће на овој 
јавној набавци. 

ПОЦИНКОВАНИ ЧЕЛИЧНИ НАВОЈНИ ФИТИНГ: 
•Намена је за уградњу на навојним спојевима за проток питке и санитарне воде. 
•Материјал израде је темеровани челични бели лив, заштићен дубинским топлим цинковањем. 
•На телу трајно уливен лого произвођача и димензије фитинга. 
•Навоји су унутрашњи и спољни у складу са SRPS ISO 228-1или одговарајући (тзв. „цоловни“). 
•Димензије су дате према унутрашњем протоку и навоју (у „цоловима“). 
•Димензије које се захтевају су почев од F=1/2“, закључно са F=3“. 
 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 
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1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајући за производњу предметних добара; 
3.Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 
12266-1или одговарајући за NP=10, или одговарајући, не старији 3 године од датума предвиђеног 
за отварање понуда (акредатиција ISO/IEC 17025 или 7одговарајући ); 
4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредитација ISO/IEC 17025 или одговарајући), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 
5.Доставити важећи сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у систему воде за 
пиће издате од међународне организације(DVGW, КIWА и сл.), акредитоване за издавање 
сертификата. 
 

PPR ЦЕВИ И ФИТИНГ ЗА ВАРЕЊЕ: 
•Намена је за хладну и топлу питку воду. 
•Материјал израде цеви и фитнга је полипропилен (PP-R) за питку воду. 
•Спајање цеви и фитинга је термичко (варењем). 
•Димензије су дате према спољним пречницима у милиметрима. 
•Радни притисак је NP=10 (цеви морају бити NP=20 због топле воде). 
 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке услагашености: 
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија. 
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајући за производњу предметних добара. 
3. Извештај о испитивању којим се потрђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS 
EN 15874 или одговарајући , издате од стране акредитоване лабораторије, не старији 5 годинa од 
датума предвиђеног за отварање понуда. 
4.Извештај о здравственој исправности, издат од стране домаће акредитоване лабораторије 
(акредатиција ISO/IEC 17025 или одговарајучи ), не старији од 3 године од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 

5.Уколико понуђач није произвођач добара , приложити овлашћење произвођача за 
учешће на овој јавној набавци. 
 

UK PVC ЦЕВИ SDR 41 И ФИТИНГ: 
•Употребљава се за кишну и фекалну уличну канализацију. 
•Сав одговарајући фитинг је са муфом (за спајање) и заптивком. 
•Материјал израде цеви је неомекшани поливинилхлорид (PVC) 
•На цевима видно обележени,назив произвођача, димензија и ободна крутост (CH-4). 
•Цеви и фитинг су ободне крутости СН-4 (SDR-41). 
•Димензије цеви дате су према спољним пречницима у милиметрима. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2. Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајуће за производњу предметних добара; 
3.Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег 
стандарда SRPS EN 13476-2, важећег стандарда SRPS EN 1401-1или одговарајуће , и важећег 
стандарда SRPS EN 9969 или одговарајуће по питању ободне крутности, или одговарајући, не старији 
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од 5 годинa од датума предвиђеног за предају понуде (акредитација ISO/IEC 17025или одговарајуће 
). 
4.Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој 
јавној набавци. 

LG ШАХТ ПОКЛОПЦИ СА РАМОВИМА: 
•Материјал израде поклопца и рама: ЕN GJS-400 или 500 (GGG-40 или GGG50), или EN GJL -250 (GG-
25). или одговарајуће 
•Огругли шахт поклопци морају одговарати димензионо и тестом на силу у складу са важећим SRPS 
EN 124. или одговарајуће 
•За носивост D-400 (40т), морају имати са једне стране шарку, а са друге стране систем 
забрављивања против само-отварања приликом преласка тешких возила преко њих. 

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1. Каталог (извор каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија. 
2.Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да 
примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2015 или 
одговарајуће за производњу предметних добара. 
3.Извештај о испитавању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS 
EN 124, не старије од 5 годинa. 

 
ПП РЕВИЗИОНА ШАХТА ( ПРОЛАЗНА И САБИРНА) 

 Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију. 

 Материјал израде је ПП(полипропилен). 

 Тело и прикључци израђени методом бризгања (не варењем), са ребрастим ојачањима 
споља. 

 Унутрашњи пречник сливничке шахте је округлог облика Ф 400мм. 

 Висина сливничке шахте је не мања од 500мм. На врху шахте је припрема за настављање 
висине помићу ПП коруговане цевиФ 400мм. 

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

 Сабирна сливничка шахта има три улазна прикључка (по 45 степени један у односу на 
други) и један излазни прикључак у правцу средњег улазног. 

 
Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености: 
1. Каталог (извод каталога) произвођача, којим се доказује производња добара горе наведених 
карактеристика, материјала и димензија; 
2. Доставити Потврду о квалитету којом се потврђује да ПП ревизионе шахте испуњавају захтеве 
важећег стандарда  СРПС ЕН 13598-2 не старије 5 годинa од дана објављивања Позива за 
подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. 
3. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да 
њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и 
да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој 
јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко 
име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се 
подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, 
или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У 
оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број 
за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из 
понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену 
изјаву(декларацију). 
4. Приложити важећи сертификат произвођача и понуђача издат од стране акредитованог тела, из 
којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом 
СРПС ИСО 9001:2015 за производњу предметних добара, односно за промет предметних добара. 
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ВАЖНО!!! 
Упутство за доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 
члана 76. Закона о јавним набавкама: 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова 
из члана 75. - за тачке 1), 2), и 4), доказује се  достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О 
ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ-Образац бр. 2 и 3. (попуњен, потписан и оверен печатом) 
 

 
IV-1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

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

1. Услов 

 
да је регистрованкод надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући 
регистар. 
 

2. Услов 

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. 

3. Услов 

 
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;  
 

Доказ за услов 1,2 и 3 
( Образац бр. 2 и 3.  ) 

Изјава о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона 
о јавним набавкама 

4. Услов 

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

Доказ 
( Образац бр. 9 ) 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве 
понуђача о поштовању важећих 
прописа о заштити на раду, 
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запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине  
и да нема забрану обављања 
делатности. Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико 
понуду подноси група понуђача, 
сваки члан групе мора посебно 
потписати и печатом оверити наведену 
Изјаву. 

 
 
 
 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

1. Услов 

 
А) Да располаже неопходним 
финасијским капацитетом. 

 

Доказ 
( ПРИЛОГ бр. 1 ) 

А) Извештај о бонитету за јавне набавке 
(образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: 
статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходну 
обрачунску 2019.годину. У колико у обрасци 
БОН-ЈН нису доступни подаци за 2019 
годину. Понуђач је у обавези да достави 
биланс стања и успеха за 2019.годину. 

У случају да понуђач поднесе понуду за 
две или више   партија, доказ не мора 
бити достављен за сваку партију 
посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за све 
партије. 
Ове доказе, понуђач није у обавези да 
доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници 
Агенције и Народне банке 
Србије.Међутим, понуђач мора на свом 
меморандуму у форми изјаве 
доставити линк са адресом на којем се 
могу ти подаци проаћи. 
 
 

2. Услов 
Да Понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом 

Доказ 
( ПРИЛОГ бр. 2 ) 

Доказ да понуђач располаже траженим 
пословним капацитетом референца листа о 
испорученим добрима која су предмет јавне 
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набавке за предходне две године, 
потписане и оверене од страхе овлашћеног 
лица Понуђача. 
 

 

Доказ  
(прилог бр.3) 

Да понуђач поседује у моменту подношења 
понуде атесте 

Да достави важећи извештај о 
испитивању-атесте за добра која су 
предмет јавне набвке. 

3.Услов 
Технички капацитет 
 
 

               Доказ 
        (прилог бр. 4) 

Да располаже довољним техничким 
капацитетом, односно да раполаже 
следећом техничком опремом: 

 
-доставно возило, комада 1 

            Доказ да Понуђач располаже 
траженом техничком опремом: 
            Пописна листа или извод из 
Пописне листе основних средстава 
(маркирати тражену механизацију и 
опрему) и очитану саобраћајну дозволу. 
Фотокопије уговора о закупу, лизинг и 
очитану саобраћајну дозволу. 
У случају да Понуђач поднесе понуду 
за једну или обе партије, доказ не мора 
бити достављен за сваку партију 
посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за обе 
партије. 
Техничка спецификација понуђених 
добара. 
 
 

( Прилог бр. 5) 

У случају заједничке понуде - Споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке  

 
5. Услов за усклађеност са 

техничком спецификацијом  

Услови су горе наведени на стр. 19-24 
конкурсном документацијом. 

                   Доказ 
Докази за усклађеност са техничком 
спецификацијом, наведени су на стр. 19-24 
конкурсном документацијом. 
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VКРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
 
2. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 
УСИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ 
ЦЕНОМ 

 
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје 
две или више понуда са истом понуђеном ценом јесте рок важења понуде, тј. као   
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 
  VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на 
страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране 
овлашћеног судског тумача. 
Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском 
језику. 

Поступак се води на српском језику. 
 
2.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ   

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. 
На полеђини коверте навести назив,  адресу понуђача, имејл адресу и име особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити поштом или лично на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“ 
Пећинци, Јове Негушевића бр.1, 22410 Пећинци. 

 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–Набавка добара водоводног материјала и 
канализационог материјала ЈН бр. 3/20-НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
последњег дана рока за подношење понуда до 10.00часова ,без обзира на начин на који је 
послата. 

 
 
 
 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

 
Отварање понуда обавиће се 22.05.2020. год. почетком у 11,00 часова. 
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неблаговременом, која ће се након отварања понуда вратити понуђачима неотворена уз 
назнаку да је неблаговремена.  

 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод и 
канализација“ Пећинци, Јове Негушевића бр.1, 22410 Пећинциса назнаком: 
„ИзменаПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-Набавка добара Водоводног и канализационог 
материјала  ЈН бр. 3/20–НЕ ОТВАРАТИ“. 
„Допуна ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-Набавкадобара водоводни и канализациони 
материјал, ЈН бр. 3/20–НЕ ОТВАРАТИ“. 
„Опозив ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-Набавкадобара водоводни и канализациони 
материјал -, ЈН бр. 3/20–НЕ ОТВАРАТИ“. 
„Измена и допунаПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ-Набавкадобараводоводни и 
канализациони материјал-, ЈН бр. 3/20–НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

Уколико се „ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ односи на понуђену цену, цена мора бити изражена 
у динарском износу, а не у процентима. У овом случају понуђач је обавезан да наведе: 
укупну понуђену цену и позиције у којима се мења цена.  
   

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
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. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходне 
реченице. 

 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. Став 1. 
Тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10 % укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) ЗЈН понуђач 
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 
дела набавке. 

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

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, одим ако 
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

У случају из претхоног става, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну 
за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача  лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду . 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о 

испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
и доказују заједно. 

Услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова . 

Саставни део заједничке понуде је споразумкојим се понуђачи из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 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.. 
 

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 
документацијом. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Уговорена вредност добара биће плаћена добављачу у року који не може бити дужи од 45 
(четрдесетпет) дана од дана испостављања исправне фактуре и отпремнице за испоручена 
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добра. Продавац се обавезује да фактуре и отпремнице за наплату испоручених добара 
према спецификацији из понуде, доставља ЈКП “Водовод и канализација“ Пећинци, Јове 
Негушевића бр.1, 22410 Пећинцилично или поштом. Обавезна назнака на коверти гласи: 
„Фактура у предмету број 3/20. 
 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
9.2.Захтеви у погледу гарантног рока 
Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати 
декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити 
оверене печатом добављача. 
 
9.3. Захтеви у погледу рока и начина испоруке добара 
Испорука добара ће се вршити сукцесивно према захтеву и потребама Наручиоца. 
Наручилац задржава право да зависно од својих потреба, наручи већу или мању количину 
артикала од планираних или да неке артикле уопште не наручи, с тим да ће уговор бити 
реализован до укупне цене уговорене вредности јавне набавке. 
 
9.4. Захтеви у погледу важења понуде 
Рок важења понуде 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 не може мењати понуду. 

   
9.5.Захтеви у погледу начина испоруке и места испоруке 

 
Набавка подразумева набавку добара водоводног и канализационог материјала за потребе 
ЈКП “Водовод и канализација“ Пећинци. Испорука добара франко-магацин Купца уз 
присуство овлашћеног радника Купца који на отпремници потврђује пријем испорученог 
материјала. Отпремница мора да садржи врсту  и количину материјала, која мора да 
одговара спецификацији материјала из наруџбенице, односно конкурсне документације и 
понуде са јединачним ценама. 
Место испоруке:ЈКП “Водовод и канализација“ Пећинци, Инд.зона, Орачко поље бб, 22410 
Пећинци. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе појединачне цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом и  
укупну цену (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  
У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим траженим 
позицијама.  
Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена (збир цена по јединици 
мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у рекапитулацији обрасца структуре 
цена.  
Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена 
у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са 
понуђеним условима.  
 



33 

 

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему 
према члану 92. Закона о јавним набавкама. 
 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 

предност у случају несагласности. 
 
 
11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
Наручилац је дужан да:  
 
1) чува  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у  понуди  које  је  као такве, 
у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;  
2) одбије  давање  информације  која  би  значила  повреду  поверљивости  података 
добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 
као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава. 
 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

12.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА 

/// 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, 
електронске поште на e-mail (javne.nabavke@vikpecinci.rs ) 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 пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт Слађана 

Арсенијевић сваког радног дана( понедељак – петак ) 07.30 – 15.00 часова.  

 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/20. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде 
 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 
 
 
14. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, 
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних 
набавки и сајту www.vikpecinci.rsна коме је објављена и конкурсна документација.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
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Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама 
конкурсне документације.  
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној 
форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће 
ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 
 
 
15. КОМУНИКАЦИЈА  
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу 
јавних набавки.  
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његових подизвођача.  
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 
релевантну цену по јединици мере.  
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати 
на следећи начин:  

• Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним; 

• Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално; 

• Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова.; 

• Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те 
позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те 
позиције и количине.  

  
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, 
а место начињене грешке парафира и овери печатом.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
17. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН;  
2) учинио повреду конкуренције;  
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
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односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 
 
Доказ из ст. 1. и 2. може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. Може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда . 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. Тачка 1), који се односи на 
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 
 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона о јавним 
набавкама.  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има 
интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на 
адресу: javne.nabavke@vikpecinci.rs, 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 ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити 
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обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 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 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. Став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 (пет) 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 захтева, 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. ЗЈН. 
 
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права.  
 
 
21.САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
Захтев за заштиту права 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.  
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав 
захтев одбацити закључком.  

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.  

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од: 
 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку 
без објављивања позива за подношење понуда;  

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
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3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  

5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 
ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, 
уколико је набавка обликована по партијама;  

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем 
је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је 
та вредност већа од 120.000.000 динара;  

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
  
Потврда о извршеној уплати таксе мора да 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;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се  
подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  

 
Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити 
на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних нававки 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html . 
 
22. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  
 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10  дана од дана отварања понуда. 
 
23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.  
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем  је уговор додељен 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) ЗЈН.  
 
 
 
24.ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
доделу уговора из члана 107. ЗЈН.  
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних 
шест месеци. 
 
 
25. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 
после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 
поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште и поштом. 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана 
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. И 15. ЗЈН.  
 
26.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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. 
 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15). 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  
 

Обрасци који чине обавезну садржину понуде: 
 
 

1. Образац техничке спецификације 

2. Tехничка спецификација понуђених добара 

3. Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75.  Закона став 1. 
тачка 1),2) и 4) 

 
4. 

Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75.  Закона став 1. 
тачка 1),2) и 4) 

5. Образац понуде 
6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

7. Образац изјаве о расположивости техничке опреме 
8. Образац изјаве о независној понуди 
9. Образац изјаве о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке из 

чл.75.ст. 2. Закона 
10. Модел уговора 
11. Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 

привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходну 2015.годину.  

12. Докази о испуњености додатних услова члан 76 
 

13. Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП 
образац)  
Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити 
одговарајуће овлашћење. 

14. У случају заједничке понуде-Споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

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

или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две  партије она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

- Докази из чл. 75. и76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две    партије, 
не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити 
достављени у једном примерку за обе партије 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



40 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

Образац бр. 2 

 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________у поступку јавне набавке-
Набавка добараводоводног и канализационог материјала,ЈН бр.3/20 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији). 

 
Место:_____________                                                                    Понуђач: 
Датум:_____________                        М.П.                        _____________________                                                         
 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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Образац бр. 3 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 
Понуда бр _________________ од __________________ за јавну набавку– Набавка 
добараводоводног и канализационог материјала ,бр. ЈН 3/20 

 
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 
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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: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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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: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –Набавка водоводног и канализационог 
материјала,ЈН бр. 3/20 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

 Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања 

У року од 45 дана од дана пријема фактуре и отпремнице  
за испоручена добра. Продавац се обавезује да фактуре и 
отпремнице за наплату испоручених добара према 
спецификацији из понуде, доставља ЈКП “Водовод и 
канализација“ Пећинци,Јове Негушевића бр.1на 
Писарници или поштом. Обавезна назнака на коверти 
гласи: „Фактура у предмету број 3/20“. 

Рок важења понуде 

 
____________ дана од дана отварања понуда 
( не краћи од 60 дана од дана отварања понуда ) 

 

Рок испоруке 
 
Испорука добара ће се вршити сукцесивно по захтеву и 
потреби Наручиоца 

Место испоруке 
ЈКП“Водовод и канализација“ Пећинци, Инд.зона, Орачко 
поље бб, 22410 Пећинци 

Гарантни рок 

 
Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у 
оригиналном паковању, мора имати декларацију и 
гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које 
морају бити оверене печатом добављача. 

 
 
Датум ____________________             Понуђач 
 

       М. П.  _____________________ 
Напомене:  Образац  понуде  понуђач  мора  да  попуни,  овери  печатом  и  потпише, чиме  
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  образац  понуде  потписују  и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
На празном месту навести број и назив партије, а  у случају подношења понуде за више 
партија образац копирати и попунити за сваку партију посебно.  
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Образац бр. 4 

   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 
Врста трошка 

 

 
Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

  

 
Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 

Датум       Печат и потпис понуђача 
 
 

_______________      _____________________ 
 
 
 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.Копирати у потребном броју 
примерака. 
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Образац бр.5 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ   КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Понуђач___________________________________________________ 
 
Начин подношења понуде (самостално, са подизвођачем, 
заједничка)__________________________________________________________________ 
Понуда бр.______________________ од ___________________2020.године.  
 
                                                         Образац понуде 
 

 
Ред. 

број 

Назив производа Јед. 

мере 

Количина                          ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
 

Јед.цена 
дин/јед. мере 

Вредност  
(4x5) 
 

Напомене 

1 2 3 4 5 6 7 

 фитинзи      

1 Вентил обичан пропусни      

 1/2ʺ ком 25    

 3/4ʺ ком 50    

 1ʺ ком 25    

 5/4ʺ 

 

ком 5    

 6/4ʺ ком 5 
 

   

 2ʺ 
 

       ком 5    

2 МС-
полуспојка(италијанка) 

     

 1/2ʺ ком 25    

 3/4ʺ ком 50    

 1ʺ ком 25    

 5/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ ком 10    

 2ʺ       ком 10    

3 МС-Спојница      

 1/2ʺ ком 25    

 3/4ʺ ком 25    

 1ʺ ком 15    
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 5/4ʺ ком 7    

                      6/4ʺ ком 7    

                        2ʺ       ком 7    

4 Дупли-нипли      

 1/2ʺ ком 25    

 3/4ʺ ком 50    

 1ʺ ком 25    

 5/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ ком 10    

5 Поцинкована редукција      

 3/4ʺ-1/2ʺ ком 25    

 1ʺ-1/2ʺ        ком 15    

 1ʺ-3/4ʺ ком         25    

 5/4ʺ-3/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ-3/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ-1ʺ  

ком 
5    

 5/4ʺ-1ʺ ком 10    

 2ʺ-1ʺ ком          15    

 2ʺ-6/4ʺ ком 5    

 2ʺ-5/4ʺ ком 5    

 6/4ʺ-5/4ʺ ком 5    

6 Понциковано колено      

 1/2ʺ ком 15    

 3/4ʺ ком 25    
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 1ʺ ком 15    

 5/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ ком 7    

 2ʺ ком 7    

7 Поцинковани Т-комад      

 1/2ʺ ком 15    

 3/4ʺ ком 25    

 1ʺ ком 15    

 5/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ ком 5    

 2ʺ ком 5    

8 Поцинковани муф      

 1/2ʺ ком 25    

 3/4ʺ ком 50    

 1ʺ ком 25    

 5/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ ком 10    
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 2ʺ ком 10    

9 Поцинковани чеп      

 1/2ʺ ком 10    

 3/4ʺ ком 15    

 1ʺ ком 10    

 5/4ʺ ком  5    

 6/4ʺ ком 5    

 2ʺ ком 2    

10 МС-Клизна спојка      

 1/2ʺ ком 15    

 3/4ʺ ком 25    

 1ʺ ком 15    

 5/4ʺ ком 5    

 6/4ʺ ком 5    

 2ʺ в ком 5    

11 Вирбла-Горњи део 
вентила 

     

 1/2ʺ  ком 25    
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 3/4ʺ ком 50    

 1ʺ ком 25    

 5/4ʺ ком 7    

 6/4ʺ ком 7    

 2ʺ ком 5    

12 Холендер водомера      

 1/2ʺ ком 50    

 3/4ʺ ком 150    

 1ʺ ком 25    

 5/4ʺ ком 10    

 6/4ʺ ком 10    

 2ʺ ком 5    

13 Баштенске славине      

 1/2ʺ  ком 5    

 3/4ʺ ком 5    

 Водоводни ливени комади 

14 ФФ-комад      

 DN50/100 ком 2    
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 DN50/200 ком 10    

 DN50/300 ком 10    

 DN50/500 ком 5    

 DN65/100 ком 2    

 DN65/300 ком 2    

 DN80/100 ком 5    

 DN80/200 ком 5    

 DN80/300 ком 5    

 DN80/500 ком 5    

 DN100/100 ком 2    

 DN100/200 ком 5    

 DN100/300 ком 2    

 DN150/500 ком 2    

 DN150/800 ком 2    

 DN200/500 ком 2    

 DN200/1000 ком 2    

15 ФФР-Комад      
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 DN65/50 ком 2    

 DN80/65 ком 2    

 DN80/50 ком 5    

 DN100/80 ком 5    

  
DN100/65 

 

ком 2    

 DN100/50 
 

ком 2    

 DN150/100 ком 2    

 DN150/80 ком 2    

 DN200/150 ком 2    

 DN200/100 ком 2    

16  
Н- Комад 

     

  
DN50 

ком 5    

  
DN80 

 

ком 5    

 DN100 
 

ком 2    

17  
Q-Komad 

 

     

  
DN50 

ком 2    

  
DN80 

 

ком 2    

  
DN100 

ком 2    

  
DN150 

ком 3    

  
DN200 

ком 2    

18  
Т-Комад 

     

  
DN50/50 

ком 2    

 DN65/65 ком 
 

2    

 DN65/50 ком 
 

1    

 DN80/80 ком 
 

5    

 DN80/65 ком 
 

2    

 DN80/50 ком 
 

5    

 DN100/100 ком 5    
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 DN100/80 ком 
 

5    

 DN100/50 ком 
 

5    

 DN150/100 ком 
 

3    

 DN150/150 ком 
 

2    

 DN200/150 ком 
 

2    

 DN200/200 ком 
 

2    

18 а TT- комад      

 ТТ 100/100 ком 5    

 ТТ 100/80 ком 3    

 ТТ 80/80 ком 3    

 ТТ 80/50 ком 10    

 ТТ 150/150 ком 3    

 ТТ 200/200 ком 3    

19 Подземни хидранти  
 

    

 DN80/750 ком 
 

5    

 DN100/750 ком 
 

1    

20 Куплинг-репарационе 
спојке 

 
 

    

 fi 1/2ʺ ком 
 

15    

  
fi3/4ʺ 

ком 25    

 fi 1ʺ  
ком 

15    

 fi 5/4ʺ ком 
 

10    

 Fi 6/4ʺ  
ком 

10    

 Fi 50 
 

ком 10    

 Fi 63 
 

ком 25    

 Fi 75 
 

ком 15    

 Fi 90 
 

ком 20    

 Fi 110 
 

ком 15    

 Fi 160 ком 5    

21 
 

Огрлице (L.G.) ливене      

 Fi 63 ком 15 
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 Fi 75 ком 15 
 

   

 Fi 90 ком 15 
 

   

 Fi 110 ком 10    

 Fi 160 ком 2 
 

   

22 Неповратни вентил      

 DN50 ком 2    

 DN80 ком 5    

 DN100 ком 2    

23 Неповратни навојни 
вентил MS-коси 

     

 2ʺ ком 2    

24 Засун са гумираним 
клином 

     

 DN50 ком 5 
 

   

 DN80 ком 5 
 

   

 DN100 ком 5 
 

   

 DN150 ком 3 
 

   

 DN200 ком 3 
 

   

25 Зупчасте спојке      

 Fi 63 ком 15    

 Fi 75 ком 10    

 Fi 90 ком 10    

 Fi110 ком 7    

26 X- комад      

 DN50 ком 2    

 DN65 ком 5    

 DN80 ком 2    

 DN100 ком 2    

27 Мултиџоинт полу 
спојнице „Е“ (PE, 

PVC,LG,ACC) 

     

 DN50 ком 2    

 DN80 ком 5    

 DN100 ком 2    

 DN125 ком 1    

 DN150 ком 2    

28 Гумени дихтунг      

 DN50 ком 25    

 DN65 ком 25    

 DN80 ком 25    
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 DN100 ком 25    

 DN125 ком 10    

 DN150 ком 10    

29 Машински вијак      

 M16/70 ком 150    

 M 16/80 ком 100    

30 Матице      

 М 16 ком 250    

31 Кудеља      

 Кудеља Кг 3    

32 Окитен цeви NP 10 бара      

 Fi 1/2ʺ m 50    

 Fi 3/4ʺ m 250    

 Fi 1ʺ m 150    

 Fi 5/4ʺ m 25    

 Fi 6/4ʺ m 25    

 Fi 2ʺ m 300    

 Fi 3ʺ ɸ 90 m 150    

 Fi 4ʺɸ 110 m 50    

33 ЕКС-Спојница      

 Fi /50 ком 7    

 Fi /65 ком 5    

 Fi /80 ком 7    

 Fi /100 ком 5    

 Fi /150 ком 2    

 Fi /200 ком 2    

34 ПВЦ-Клизна спојка 
NP 10 бара водоводна 

     

 FI 63 ком 5    

 FI 75 ком 10    

 FI 90 ком 10    

 FI 110 ком 10    

 FI 160 ком 2    

35 PVC цеви NP 10 бара 
L=6m 

     

 Fi 63/6000 NP 10 bara       ком 5    

 Fi 75/6000 NP 10 bara       ком 10    

 Fi 90/6000 NP 10 bara       ком 10    

 Fi 110/6000 NP 10 bara       ком 10    

 Fi 160/6000 NP 10 bara       ком 2    

36 Хидрантска црева      

 Fi 50/25m m 3    
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 Fi 75/25m m 3    

 Полипропиленски материјал 
(цеви и фитинг) 

37 Полипропиленске цеви      

 Fi 20 m 20    

 Fi 25 m 20    

 Fi 32 m 20    

 Fi 40 m 6    

38 СН-колено      

 Fi 20-90 ̊ ком 10    

 Fi 25-90 ̊ ком 15    

 Fi 32-90 ̊ ком 15    

39 УН-КОЛЕНО      

 Fi 20-90 ̊ ком 10    

 Fi 25-90 ̊ ком 15    

 Fi 32-90 ̊ ком 15    

40 СН-МУФ      

 FI 20 ком 10    

 FI 25 ком 10    

 FI 32 ком 10    

41 УН-Муф      

 Fi 20 ком 10    

 Fi 25 ком 15    

 Fi 32 ком 15    

42 Муф без навоја      

 Fi 20 ком 10    

 Fi 25 ком 15    

 Fi 32 ком 15    

 
 

Fi 40 ком 5    

 
 

Fi 50 ком 3    

 Fi 63 ком 3    

43 Т-Комад без навоја      

 Fi 20 ком 10    

 Fi 25 ком 15    

 Fi 32 ком 15    

 Fi 40 ком 5    

43 Колено 90 ̊ без навоја      

 Fi 20 ком 10    

 Fi 25 ком 20    

 Fi 32 ком 15    
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 Fi 40 ком 7    

 Fi 50 ком 5    

 Fi 63 ком 5    

44 Колено 45 ̊ без навоја      

 Fi 20 ком 7    

 Fi 25 ком 10    

 Fi 32 ком 10    

 Fi 40 ком 5    

 Fi 50 ком 5    

 Fi 63 ком 5    

45 Редукција      

 Fi 25/20 ком 10    

 Fi 32/25 ком 15    

 Fi 40/32 ком 10    

 Fi 50/40 ком 5    

 Fi 63/32 ком 5    

 Fi 63/50 ком 5    

46 Зобилазни лук      

 Fi 20 ком 7    

 Fi 25 ком 7    

 Fi 32 ком 7    

46 Чеп      

 Fi 20 ком 10    

 Fi 25 ком 15    

 Fi 32 ком 15    

47 Пропусни вентили ппр 
Са капом и розетном 

     

 Fi 20 ком 5    

 Fi 25 ком 5    

 Fi 32 ком 5    

48 Канализационе ПВЦ 
цеви-глатке цеви SN-4 

     

 Ø160 м 200    

 Ø200 м 100    

 Ø250 м 100    

 Ø315 м 20    

49 Канализациони лук      

 Ø160/90̊ 

 

Ком. 40    
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 Ø160/45̊ ком 50    

 Ø200/90̊ 
 

ком 20    

 Ø200/45̊ 

 

ком 20    

 Ø250/90̊ ком 10    

 Ø 315/90̊       ком 20    

50 Т-Рачва      

 160/160 ком 40    

 200/200 ком 20    

 250/250 
 

ком 20    

 315/315       ком 20    

51 Коса рачва      

 160/160       ком 20    

 200/200 ком 20    

 250/250 ком 20    

 315/315       ком 20    

52 Канализациона 
редукција 

     

 Ø160/110 ком 50    

 Ø160/125 ком 30    

 Ø200/160 ком 10    

 Ø200/125 ком 10    

53 КГФ (уложак шахта)      

 Ø160 ком 50    

 Ø200 ком 30    

 Ø250 ком 20    

 Ø315       ком 20    

54 Чеп канализациони      

 Ø160 ком 50    
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 Ø200 ком 30    

 Ø250 ком 20    

 Ø315       ком 20    

55 Јахачи      

 Ø160 ком 30    

 Ø200        ком 20    

 Ø250 ком         10    

 Ø315       ком 10    

56 Поклопац шахта 

(метални поклопци) 
     

 1,5 т ком 10    

 40 т ком 5    

 57 Ревизија  

 

    

 Ø160 ком 
 

30    

 Ø200 ком 10    

 Ø250 ком 10    

 Ø315      ком 10    

58 ПП Пролазна 

ревизиона шахта 

ф400/200 

ком 15    

 ПП Пролазна 

ревизиона шахта 

ф400/160 

ком 15    

 ПП Сабирна 

ревизиона шахта 

ф400/200 

ком 15    

 ПП Сабирна 

ревизиона шахта 

ф400/160 

ком 15    

 Укупна цена  
Без ПДВ-а 

 Са ПДВ-ом 
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Образац бр. 6 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 
 
 
 
________________________________ 

              Назив понуђача 

______________________________ 

             Адреса 

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању 
захтевани технички капацитет за јавну набавку бр. 3/20-Набавка добара водоводног и 
канализационог материјалаи то за: 
 

Ред.
бр. 

Техничко 
средство 

Ком
. 

Редни број и 
бр. стране са 
пописне листе 
или извода из 
Пописне листе 
основних 
средстава 

 

Број уговора 
о лизингу 
или закупу 

Уписати у чијем је 
власништву, 
закупу или 
лизингу наведено 
техничко средство 

1. Доставно возило 1    

 

 

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време реализације предметне јавне 
набавке..  
 
Датум: _______________                                                                   Потпис овлашћеног лица  
 
М.П. ___________________________  
 
Напомена:Уз образац доставити: Пописна листа или извод из Пописне листе основних 
средстава (маркирати тражену механизацију и опрему) и очитану саобраћајну дозволу. 
 -Фотокопије уговора о закупу , лизингу и очитану саобраћајну дозволу. 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача.Образац 
потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више   партија, доказ не 
мора бити достављен за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за све партије 
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Образац бр. 7 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) као и чланом 6. и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцим јавних набавки и начину доказивања испуњености услова( 
„Сл.гласник РС“, бр. 86/15) 

 

ПОНУЂАЧ_____________________________________ под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу даје: 

 

 

 

 

 

 

 

    
Понуду смо поднели независно, без договора са другим Понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
Изјаву достављамо као саставни део Понуде, а ради учешћа у поступку јавне набавкемале 
вредностидобара, бр. ЈН 3/20–НАБАВКА ДОБАРА ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ 
МАТЕРИЈАЛА. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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Образац бр. 9 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.ЗЈН 

 

 
 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15 
и 68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник 
Понуђача даје следећу 
 
 
 

И З Ј А В У  
 
 
 
 

Понуђач _______________________________ из ___________________________________ 
Адреса: ______________________, МБ: _________________,ПИБ: ____________________ 
Овлашћено лице: ______________________,Бројрачуна:____________________________ 
Телефон/факс: ___________________,Особа за контакт:____________________________ 
Имејл:______________________________________________, 
 
је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 Место и датум    Овлашћено лице Понуђача 
 М.П. 
_________________    ________________________ 
 
 
 
Непомена:Образац изјаве потписује и оверава овлашћено лице Понуђача, уколико 
наступа самостално. Уколико Понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког Понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ –НАБАВКА ДОБАРА ВОДОВДНОГ И      
КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА 3/20 

 
 
Уговорне стране: 
 

 
1. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Пећинци ,  Ул. Јове Негушевића бр. 1 

Пећинци, Мат. бр. 20585439, ПИБ:106363879, шифра делатности 3600, коју заступа  
ДиректорДрагољуб Војкић(у даљем тексту:КУПАЦ) 
 
и 
 

2. Привредно друштво / носилац посла 
_____________________________________,_______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 
матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен 
код пословне банке ______________________;  
члан групе _____________________________________,_______________________, 
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 
матични број __________________; 
члан групе _____________________________________,_______________________, 
Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, 
матични број __________________;  

 
(у даљем тексту:ПРОДАВАЦ), које заступа директор ________________________ 

 
 
ПРЕАМБУЛА 

 
Уговорне стране констатују:  

 да је Купац дана 12.05.2020.године, под бројем 28/20 донео Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности-добара.  

 да је Купац на основу члана 39.Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 

14/15 и 68/15) спровеопоступак јавне набавке мале вредности број 3/20 

 да је Продавац на основу позива за достављање Понуда дана__________ 2020.године 

доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)___________ , која се налази у прилогу 

Уговора и чини његов саставни део.  

 да Понуда Продавца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

 да је Купац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр._______, од ___________ којом је изабрао Понуду Продавца као 

најповољнију Понуду. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
 

Предмет овог Уговорасу добра набавка водоводног и канализационог материјала,  у 
складу са Одлуком о покретању поступка бр._____ од ______.2020. године, 
Спецификацијом и Понудом Продавца. 

 
 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 
     Члан 2. 
 

Вредност набавке из члана 2. овог Уговора износи_____________________________ 
динара без обрачунатог ПДВ-а, износ ПДВ је ______________________________ динара, 
односно _____________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.  
 
Уговорена вредност предметне набавке је фиксна и подразумева јединичне цене 
предметнихдобара и других додатних трошкова . 
Испорука добара ће се вршити сукцесивно према захтеву и потребама  Наручиоца. 
Наручилац задржава право да зависно од својих потреба , наручи већу или мању количину 
артикала од планираних или да неке артикле уопште не наручи, с тим да ће уговор бити 
реализован до укупне уговорене вредности јавне набавке. 
 
Укупна и јединичне цене су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу. 

 
НАЧИН И РОКОВИ ИСПОРУКЕ 

 
Члан 3. 

Продавац се обавезује да предметна добра испоручи квалитетно у складу са 
спецификацијом.  
Продавац се обавезује да предметна добра испоручи сукцесивно по захтеву и потреби 
Наручиоца , по динамици коју  купац одреди. 
Добро које се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању. 
Продавац се обавезује да примопредају изврши на адреси  корисникаиз спецификације уз 
обавезно присуство корисника и одговорног представника Купца. Испоруку предметних 
добараПродавац и корисник потврђују отпремницом потписаном од стране овлашћеног 
радника Продавца, корисника у месту примопредајеи одговорног представника Купца , као 
доказ да је добро испоручено кориснику. 
Отпремница мора да гласи на Купца-ЈКП “Водовод и канализација“ Пећинци. 
Сва добра која се испоручују морају имати декларацију и гаранцију произвођача која мора 
бити оверена печатом добављача са уписаним датумом испоруке, тј. датумом пријема 
добара од стране корисника. 
Све произвођачке гаранције испоручилац преноси на корисника одмах по испоруци. 
Гарантни рок почиње да тече од датума када је извршен пријем пријем добара од стране 
корисника. 
 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 
Члан 4. 

 
Продавац се обавезује да фактуре и отпремнице за наплату испоручених добара према 
спецификацији из понуде, достављаЈКП “Водовод и канализација“ Пећинци,Јове 
Негушевића  1на Писарници или поштом. Обавезна назнака на коверти гласи: „Фактура у 
предмету број 3/20. 
Купац се обавезује да евентуалне рекламације за квалитет и квантитет испоручених 
добара, достави Продавцу, у писменој форми . 
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Продавац се обавезује да у оптималном року кога дефинише Купац, отклони све 
евидентираненедостатке за испоручена предметна добра. Уколикото не учини, Купац има 
право да раскине Уговор и захтева надокнаду штете. 
Све трошкове који због враћања предметних добара настану, сноси Продавац. 
Купац се обавезује да обезбеди надзор и праћење реализације Уговора. 
 

Члан 5. 
 

 Понуђач ће део добара који су предмет овог уговора испоручити преко подизвођача 
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, у свему у складу са 
понудом број ___________ од ______________. 
  

Извођач у потпуности одговара Купцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност наручиоца. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 6. 

 
Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши вирмански у року од 45 дана од 
дана пријема фактуре и отпремнице за испоручена добра. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 8. 

 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.  

 
Члан 7. 

 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, 
а у случају спора признају надлежност Привредног суда у Сремској Митровици. 
 

Члан 8. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.  
 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 
2 ( два ) примерка. 
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Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  
Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2020. године 
Прилог бр. 2 - Спецификација добра  
Прилог бр. 3 - Структура цене добра 
 
 
 
 
 

За КУПЦА     За ПРОДАВЦА 
 
М.П.    ____________________________                М.П.     ____________________________ 
Драгољуб Војкић,Директор 
 
 
 
Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране 
одговорног лица, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен модел уговора, понуђачи 
предају као саставни део понуде.Модел уговора потписује лице овлашћено за заступање у 
заједничкој понуди. 
На празном месту навести број и назив партије, а  у случају подношења понуде за више 
партија образац копиратии попунити за сваку партију посебно.  


