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На основу члана 32.,40.став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61.Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. и 

члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 1934 од 30.06.2020. 

и Решења о образовању комисије за јавну набавку  1934/1 од  30.06.2020., припремљена 

је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку са циљем закључивања оквирног споразума за јавну 

набавку ВНД 1/2020 – Водоводни и канализациони материјал 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци  

II Подаци о предмету јавне набавке  

IV 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок испоруке, место испoруке 

добара и сл. 

 

V 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду  

VII Образац понуде  

VIII Модел оквирног споразума  

IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

X Образац трошкова припреме понуде  

XI Образац изјаве о независној понуди  

XII 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈП ''Водовод'' - Врање 

Адреса: Београдска бр. 63 

Интернет страница: www.vodovodvranje.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку са циљем закључивања 

оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке (добра)  ВНД 39/2020 –Водоводни и канализациони материјал 

обликован по партијама. 

Ознака из општег речника набавке:  

44160000  Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли 

 

 Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 

Оквирни споразум  ће се закључити између наручиоца и три понуђача.  

Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 

Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац 

може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним 

сходно члану 40. став 3. Закона. 

 

5. Контакт  

Лице за контакт: Марко Јовић  

Е - mail адреса: markoj2@gmail.com 

ТелеФон: 064/819-86-87 

Број факса: 017/421-601 

 

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно врем 

наручиоца од 07:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног 

времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена 

првог наредног радног дана наручиоца. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавна набавка ВНД 1/2020 је Водоводни и канализациони материјал 

(обликована по партијама) 

Ознака из општег речника набавке:  

44160000  Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли 

 

 

2. Врста оквирног споразума 

 

Оквирни споразум се закључује са три понуђача на период од једне године.  

У периоду трајања оквирног споразума Наручилац  закључује појединачне уговоре о 

јавној набавци при чему је обавезан да приликом избора најповољније понуде и 

доношења одлуке о додели појединачног уговора поступа у складу са чланом 40. став 6. 

и чланом 40а, став 2. тач. 1. ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном споразуму. 

Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према 

условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ 

достављених понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу 

добављачима. 
 

 

  Напомена: 

 

  Вредност оквирног споразума је:  

   - Водоводни и канализациони материјал .................. 36.000.000,00 РСД; 

 

Партија 1: Спојни елементи за водовод од ЛГ и дуктилног лива ….  10.000.000,00 РСД 

Партија 2: Полиетиленски материјал за водовод.................................   8.000.000,00 РСД 

Партија 3: Вентили за водовод, хидранти и арматуре ………..........     3.000.000,00 РСД 

Партија 4: Уличне капе и  телескопске гарнитуре ………………..….. 2.000.000,00 РСД 

Партија 5: Цеви и фазонски елементи за канализацију ………….….. 5.000.000,00 РСД 

Партија 6: Поклопци и пењалице ……………………………….…….. 1.000.000,00 РСД 

Партија 7: Поцинковани, месингани и ПП-Р фитинг за водовод ……. 2.000.000,00 РСД 

Партија 8:  Бетонски елементи и цеви ………………………………… 4.000.000,00 РСД 

 

Понуђач може понудити све или само поједину партију. 
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IV  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Partija 1.  Spojni elementi za vodovod od LG i duktilnog liva 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez 

PDV-din 
1 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (F-

cev) PN 10, prema EN 545, duktilni liv prema 

EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 

14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema 

EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 

10 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i i 

zaptivke za sledeće prečnike: 

        

  DI F DN 80 10 kom     

  DI F DN 100 10 kom     

  DI F DN 150 10 kom     

  DI F DN 200 10 kom     

  DI F DN 250 6 kom     

2 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (FF-

cev) PN 10, prema EN 545, duktilni liv prema 

EN 1563, epoksi praškasti sloj prema EN 

14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema 

EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 

10 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  DI FF DN 50 L=200 6 kom     

  DI FF DN 80 L=400 10 kom     

  DI FF DN 100 L=400 10 kom     

  DI FF DN 150 L=400 5 kom     

  DI FF DN 200 L=400 3 kom     

  DI FF DN 65 L=400 5 kom     

  DI FF DN  80 L=500 6 kom     

  DI FF DN 100 L=500 4 kom     

  DI FF DN 150 L=500 2 kom     

  DI FF DN 200 L=500 2 kom     

  DI FF DN 80 L=600 6 kom     

  DI FF DN 100 L=600 6 kom     

  DI FF DN 200 L=600 3 kom     

  DI FF DN 65 L=600 5 kom     

  DI FF DN 50 L=600 5 kom     

  DI FF DN 80 L=800 6 kom     

  DI FF DN 100 L=800 6 kom     

  DI FF DN 150 L=800 3 kom     

  DI FF DN 200 L=800 3 kom     

  DI FF DN 250 L=800 3 kom     

  DI FF DN 80 L=1000 6 kom     

  DI FF DN 100 L=1000 4 kom     

  DI FF DN 150 L=1000 3 kom     

  DI FF DN 200 L=1000 3 kom     

  DI FF DN 250 L=1000 3 kom     

  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 80 4 kom     

  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 100 4 kom     
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  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 150 2 kom     

  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 200 2 kom     

3 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (T-

komad), PN 10, prema EN 545 duktilni liv 

prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema 

EN 14901, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 

10/16 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  DI T DN 50 5 kom     

  DI T DN 65 5 kom     

  DI T DN 80 5 kom     

  DI T DN 100 5 kom     

  DI T DN 150 5 kom     

  DI T DN 200 5 kom     

4 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (T-

komad redukovan), PN 10, prema EN 545 

duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti 

sloj prema EN 14901, utiskivanje prema DIN 

2501 - PN 10/16 uključujući zavrtnje, navrtke, 

gumice i zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  DI Red. T DN 80 / DN 50 3 kom     

  DI Red. T DN 100 / DN 65 3 kom     

  DI Red. T DN 100 / DN 50 6 kom     

  DI Red. T DN 100 / DN 80 6 kom     

  DI Red. T DN 150 / DN 80 5 kom     

  DI Red. T DN 150 / DN 100 5 kom     

  DI Red. T DN 200 / DN 80 3 kom     

  DI Red. T DN 200 / DN 100 3 kom     

  DI Red. T DN 200 / DN 150 3 kom     

  DI Red. T DN 250 / DN 100 2 kom     

  DI Red. T DN 250 / DN 200 2 kom     

5 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (TT-

komad), PN 10 prema EN 545 duktilno 

gvožđe, epoksi praškasti sloj prema EN 14901, 

radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 

1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke za sledeće prečnike: 

        

  DI TT DN 80 / DN 80 4 kom     

  DI TT DN 100 / DN 100 4 kom     

  DI TT DN 200 / DN 200 2 kom     

  DI TT DN 250 / DN 250 2 kom     

6 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva 

(FFR-cev) PN 10, prema EN 545, duktilni liv 

prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema 

EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše 

prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 

2501 - PN 10/16 uključujući zavrtnje, navrtke, 

gumice i zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  DI FFR DN 80 / DN 50 6 kom     

  DI FFR DN 80 / DN 65 6 kom     

  
DI FFR DN 100 / DN 50 10 kom    

                      -   

RSD  
  

DI FFR DN 100 / DN 65 10 kom    
                      -   

RSD  
  DI FFR DN 100 / DN 80 10 kom     
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  DI FFR DN 125 / DN 80 2 kom     

  DI FFR DN 125 / DN 100 2 kom     

  DI FFR DN 150 / DN 100 5 kom     

  DI FFR DN 150 / DN 125 2 kom     

  DI FFR DN 200 / DN 80 4 kom     

  DI FFR DN 200 / DN 100 4 kom     

  DI FFR DN 200 / DN 150 4 kom     

  DI FFR DN 250 / DN 100 3 kom     

  DI FFR DN 250 / DN 200 3 kom     

7 Nabavka i dostava luka 90° (Q-komad) za cev 

od duktilnog liva, PN 10, prema EN 545, 

duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti 

sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, 

flanše prema EN 1092-2, utiskivanje prema 

DIN 2501 - PN 10/16 uključujući zavrtnje, 

navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  DI Q 90° DN 80 5 kom     

  DI Q 90° DN 100 5 kom     

  DI Q 90° DN 150 5 kom     

  DI Q 90° DN 200 3 kom     

  DI Q 90° DN 250 2 kom     

8 Nabavka i dostava N-komada (savijen pod 

uglom od 90°), PN 10, duktilni liv prema DIN 

1691, tip sa flanšom, utiskivanje prema DIN 

2501 - PN 10, uključujući zavrtnje, navrtke, 

gumice i zaptivke za sledeće prečnike 

       

  Luk N komad - od duktilnog liva DN 80   kom     

9 Nabavka i dostava slepih prirubnica (X-

komadi), epoksi praškasti sloj (GGG 250), 

prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  DI X kom DN 50 10 kom     

  DI X kom DN 80 10 kom     

  DI X kom DN 100 10 kom     

  DI X kom DN 150 5 kom     

  DI X kom DN 200 5 kom     

  DI X kom DN 250 5 kom     

10 Nabavka i dostava praznih prirubnica (X-

komadi), epoksi praškasti sloj (GGG 250), 

prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  DI XI kom DN 50 / DN 2" 20 kom     

11 Nabavka i dostava širokog spektra E-Multi-

joint spojnica sa promenljivim opsegom 

tuljaka prirubnica, prirubnica izbušena prema 

DIN 2501, spojnice u skladu sa ISO 9002, 

epoksi praškasti sloj ili rilsan najlon 11 

zaštićen. PN10/16 od duktilnog liva. 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  E-MJ Adapter DN 50/46-71 5 kom     

  E-MJ Adapter DN 65/69-90 5 kom     

  E-MJ Adapter DN 80/84-105 5 kom     
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  E-MJ Adapter DN 100/104-132 5 kom     

  E-MJ Adapter DN 125/132-155 1 kom     

  E-MJ Adapter DN 150/154-192 3 kom     

  E-MJ Adapter DN 200/192-232 5 kom     

  E-MJ Adapter DN 250/267-310 5 kom     

12 Nabavka i dostava U-Multi Joint spojnica ili 

spojnica sa promenljivim opsegom, sa 

fleksibilnim priključnim krajevima na obe 

strane, spojnice u skladu sa ISO 9002, epoksi 

praškasti sloj ili rilsan najlon 11 zaštićen, PN 

10, od duktilnog liva, pogodna za korišćenje 

na nestandardnim cevima od bilo kog 

materijala, uključujući zavrtnje, navrtke, 

gumice i zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  U-MJ DN 50/46-71 5 kom     

  U-MJ DN 65/69-90 5 kom     

  U-MJ DN 80/84-105 5 kom     

  U-MJ DN 100/104-132 5 kom     

  U-MJ DN 125/132-155 1 kom     

  U-MJ DN 150/154-192 3 kom     

  U-MJ DN 200/192-232 5 kom     

  U-MJ DN 250/267-310 5 kom     

13 Nabavka i dostava fleksibilnih komada na 

rasklapanje (MDK-komad) od GGG 40. 

Unutrašnja i spoljašnja zaštita od korozije 

epoksi slojem,uključujući zavrtnje, navrtke, 

gumice i zaptivke . Dimenzije prirubnice 

prema EN 1092-1, PN 10 za sledeće prečnike: 

       

  MDK fix (GGG) DN 50 10 kom     

  MDK fix (GGG) DN 65 10 kom     

  MDK fix (GGG) DN 80 10 kom     

  MDK fix (GGG) DN 100 5 kom     

  MDK fix (GGG) DN 150 2 kom     

  MDK fix (GGG) DN 200 2 kom     

  MDK fix (GGG) DN 250 2 kom     

  MDK fix (GGG) DN 300 2 kom     

  MDK fix (GGG) DN 400 5 kom     

14 Nabavka i dostava reparaturnih spojnica od 

prohroma AISI 304 ili AISI 316L, sa 

bešavnom gumom i vulkaniziranom 

površinom mosta, za AC i PVC cevi. Bez 

specijalnog alata za montiranje i za rad u 

mreži pod pritiskom.Spojka treba da ima 

obujmicu i stezač od č.4580. 

       

  DN3/4" 5 kom     

  DN1" 10 kom     

  DN50 6 kom     

  DN80 5 kom     

  DN100 5 kom     

  DN150 3 kom     

  DN200 3 kom     

15 Nabavka i dostava Žibo spojnica, različitog 

tipa.za AC cevi. 
       

  DN50 tip B 5 kom     

  DN60 tip B 5 kom     
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  DN80 tip B 5 kom     

  DN80 tip D 5 kom     

  DN100 tip B 10 kom     

  DN100 tip C 10 kom     

  DN100 tip D 5 kom     

  DN125 tip C 10 kom     

  DN125 tip D 10 kom     

  DN150 tip B 5 kom     

  DN150 tip C 10 kom     

  DN150 tip D 10 kom     

  DN200 tip C 5 kom     

  DN200 tip D 5 kom     

16 Nabavka i dostava Zupčaste spojke za PE cevi. 

Komplet u paru po dve poluspojnice 
       

  DN63 SDR17 10 kom     

  DN90 SDR17 10 kom     

  DN110 SDR17 10 kom     

17 Nabavka i dostava SSP livene spojnice za AC 

cevi.  
       

  DN50 tip B 5 kom     

  DN60 tip B 5 kom     

  DN80 tip B 5 kom     

  DN80 tip D 5 kom     

  DN100 tip B 10 kom     

  DN100 tip C 10 kom     

  DN100 tip D 5 kom     

  DN125 tip C 10 kom     

  DN125 tip D 10 kom     

  DN150 tip B 5 kom     

  DN150 tip C 10 kom     

  DN150 tip D 10 kom     

  DN200 tip C 5 kom     

  DN200 tip D 5 kom     

19 Nabavka i dostava EKS fazonskih komada za 

PVC KM cevi. Materijal GGG 40 po EN1092-

2 sa bitumenizirajučom zaštitom i EPOXY 

prahom. Nazivni pritisak NP 10 bari 

       

  DN 50/63 6 kom     

  DN 80/90 6 kom     

  DN 100/110 20 kom     

  DN 150/160 10 kom     

  DN 200/225 4 kom     

19 Nabavka i dostava podesivog prirubničkog 

zaptivača za izradu veze prilikom osnog 

zakošenja do 80. 

       

  PPZ DN100 3 kom     

  PPZ DN150 5 kom     

  PPZ DN200 5 kom     

20 Nabavka i dostava podesivog prirubničkog 

prstena od duktila, za izradu veze prilikom 

osnog zakošenja do 60. 

       

  PPP DN250 2 kom     

  PPP DN300 2 kom     

  PPP DN400 2 kom     
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  PPP DN600 2 kom     

21 Nabavka i dostava duktilne EXTRA spojnice 

za sanaciju cevi bilo kog materijala. Komplet 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke . 

       

  E DN 60 tip C 10 kom     

  E DN 60 tip D 5 kom     

  E DN 80 tip C 10 kom     

  E DN 80 tip D 5 kom     

  E DN 100 tip C 10 kom     

  E DN 100 tip D 5 kom     

  E DN 125 tip C 3 kom     

  E DN 125 tip D 3 kom     

  E DN 150 tip C 3 kom     

  E DN 150 tip D 3 kom     

  E DN 200 tip C 3 kom     

  E DN 200 tip D 3 kom     

  E DN 250 tip C 2 kom     

  E DN 250 tip D 2 kom     

  E DN 300 tip C 2 kom     

  E DN 300 tip D 2 kom     

22 Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA 

spojnice za sanaciju cevi bilo kog materijala. 

Dozvoljeno odstupanje cevi koje se spajaju je 

do 5o.Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, 

gumice i zaptivke . 

       

  LE DN200 2 kom     

  LE DN250 2 kom     

  LE DN300 1 kom     

23 Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA 

SPECIAL spojnice za sanaciju AC cevi. 

Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice 

i zaptivke . 

       

  LES DN 200 - Tip C 1 kom    

  LES DN 250 - Tip C 1 kom    

  LES DN 600 - Tip C 1 kom    

  LES DN 250 - Tip D 1 kom    

  LES DN 600 - Tip D 1 kom    

24 Nabavka i dostava duktilne COMBI spojnice 

za izradu spoja raznorodnih cevi. Komplet 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke . 

       

  Combi DN 80 3 kom    

  Combi DN 100 3 kom    

  Combi DN 150 3 kom    

  Combi DN 200 3 kom    

  Combi DN 250 3 kom    

Ukupno Partija 1.  Spojni elementi za vodovod od LG i duktilnog liva:  
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- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна 

позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и 

слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија 

као неприхватљива. 

 
Напомена:  

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 

потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 10.000.000,00 РСД.  
 

 

 

 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 
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Partija 2.  Polietilenski materijal za vodovod 

 
           

R.br. Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez 

PDV-din 
1 HDPE Cevi. Nabavka i dostava Cevi od polietilena 

visoke gustine HDPE - PE100 - prema DIN 8074/8075, 

radni pritisak  20 C/PN10/PN16, cevi moraju da budu 

otporne na UV zračenje i mraz i obeležene plavom bojom. 

Na svakoj cevi mora biti obeležen proizvođač, vrsta , 

profil, pritisak i datum proizvodnje. Normativ SDR 17 PN 

10 i SDR 11 PN16, sa koeficijentom sigurnosti c=1.25 

fitinzi EN 12201-3 sertifikat DVGW i ISO 9001:2001 i 

ISO 14001:2004 ''ili odgovarajuće''. Cevi prečnika do 

DN110 mogu biti u namotajima a cevi prečnika većeg od 

DN110 moraju biti isporučene u šipkama. 

Dokaz: Standard izdat od strane  nezavisne ovlašćene 

laboratorije. 

        

  DN 20 - SDR 17 200 m    

  DN 25 - SDR 17 600 m    

  DN 32 - SDR 17 1000 m    

  DN 40 - SDR 17 300 m    

  DN 50 - SDR 17 300 m    

  DN 63 - SDR 17 500 m    

  DN 75 - SDR 17 200 m    

  DN 90 - SDR 17 1000 m    

  DN 110 - SDR 17 5000 m    

  DN 160 - SDR 17 600 m    

  DN 225 - SDR 17 600 m    

  DN 110 - SDR 11 100 m    

  DN 160 - SDR 11 100 m    

  DN 225 - SDR 11 100 m    

2 Nabavka i dostava T-komada istog prečnika PE 100/ SDR 

17 za povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim 

i čvrsto ugrađenim grejačem za idealno prenošenje toplote 

i dodatno široke fuzione zone. T- komad je sa 

integrisanim mufovima. Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na 

njima.Trajno obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu 

bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću vodu. 

        

  PE EFW T OD 90 10 kom     

  PE EFW T OD 110 10 kom     

  PE EFW T OD 160 5 kom     

3 Nabavka i dostava redukovanog T-redukcijskog komada 

PE 100/ SDR 17 za povezivanje elektrofuzionim varenjem 

sa izloženim i čvrsto ugrađenim grejačem za idealno 

prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. T- 

komad je sa integrisanim mufovima. Potpuno 
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automatski proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i 

kratkim periodom hlađenja.Žice vidljive bez ikakvog sloja 

polietilena na njima. Trajno obeležiti informacijama o 

seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za 

pijaću vodu. 

  PE EFW Red. T OD 110/OD 75 10 kom     

  PE EFW Red. T OD 110/OD 90 10 kom     

  PE EFW Red. T OD 160/OD 63 10 kom     

  PE EFW Red. T OD 160/OD 90 10 kom     

  PE EFW Red. T OD 160/OD 110 5 kom     

  PE EFW Red. T OD 225/OD 90 3 kom     

  PE EFW Red. T OD 225/OD 110 3 kom     

  PE EFW Red. T OD 225/OD 160 3 kom     

4 Nabavka i dostava T-komada istog prečnika PE 100/ SDR 

17 za povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim 

i čvrsto ugrađenim grejačem za idealno prenošenje toplote 

i dodatno široke fuzione zone. T-komad je sa slobodnim 

krajevima. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za 

pijaću vodu. 

       

  PE T OD 63 10 kom     

  PE T OD 90 10 kom     

  PE T OD 110 10 kom     

  PE  T OD 160 10 kom     

5 Nabavka i dostava redukovanog T-redukcijskog komada 

PE 100/ SDR 17 za povezivanje elektrofuzionim varenjem 

sa izloženim i čvrsto ugrađenim grejačem za idealno 

prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. T-

komad je sa slobodnim krajevima. Potpuno automatski 

proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim 

periodom hlađenja.Žice vidljive bez ikakvog sloja 

polietilena na njima. Trajno obeležiti informacijama o 

seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za 

pijaću vodu. 

        

  PE  Red. T OD 110/OD 75 5 kom     

  PE  Red. T OD 110/OD 90 5 kom     

  PE  Red. T OD 160/OD 63 5 kom     

  PE  Red. T OD 160/OD 90 5 kom     

  PE  Red. T OD 160/OD 110 5 kom     

  PE  Red. T OD 225/OD 90 2 kom     

  PE  Red. T OD 225/OD 110 2 kom     

  PE  Red. T OD 225/OD 160 2 kom     

6 Nabavka i dostava luka 45° PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i 

čvrsto ugrađenim grejačem za idealno prenošenje toplote i 

dodatno široke fuzione zone. Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na 

njima.Trajno obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu 

bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću vodu. 

       

  PE EFW Luk  45° OD 90 2 kom     

  PE EFW Luk  45° OD 110 5 kom     

  PE EFW Luk  45° OD 160 5 kom     

  PE EFW Luk  45° OD 225 5 kom     
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7 Nabavka i dostava luka 90° PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i 

čvrsto ugrađenim grejačem za idealno prenošenje toplote i 

dodatno široke fuzione zone. Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na 

njima.Trajno obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu 

bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću vodu. 

        

  PE EFW Luk  90° OD 63 20 kom     

  PE EFW Luk  90° OD 90 20 kom     

  PE EFW Luk  90° OD 110 30 kom     

  PE EFW Luk  90° OD 160 20 kom     

  PE EFW Luk  90° OD 225 10 kom     

  PE EFW Luk  90° OD 280 2 kom     

8 Nabavka i dostava N-komada PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje evektrofuzionim zavarivanjem sa izloženim i 

čvrsto ugrađenim grejačem za idealan prenos toplote i 

dodatno široke fuzione zone. Potpuno automatsko 

elektrofuziono zavarivanje sa barkodovima i kratkim 

periodom hlađenja.Žice vidljive bez ikakvog sloja 

polietilena na njima.Trajno obeležiti informacijama o 

seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za 

pijaću vodu. 

       

  PE EFW Luk  90° (WF) OD 90 5 kom     

9 Nabavka i dostava tuljka sa flansom PE 100/SDR 17 sa 

produženim odvojkom za povezivanje elektrofuzionim 

zavarivanjem i 1 (jedna) slobodna prirubnica od čelika i 

fiberglasa ojačana PP-slojem. Dimenzije prirubnice prema 

DIN 2501-T1. Jedinična cena uključuje i zavrtnje, 

navrtke, zaptivke, gumice i slobodnu prirubnicu 

       

  PE EFW Tuljak   OD 63 20 kom     

  PE EFW Tuljak   OD 75 20 kom     

  PE EFW Tuljak   OD 90 20 kom     

  PE EFW Tuljak   OD 110 50 kom     

  PE EFW Tuljak   OD 160 20 kom     

  PE EFW Tuljak   OD 225 20 kom     

  PE EFW Tuljak   OD 280 10 kom     

10 Nabavka i dostava kompaktne prelazne spojnice za 

elektrofuziono zavarivanje sa izloženim grejačem za 

prenos toplote, velika dubina za unos, široka fuziona zona 

sa dodatkom hladnih zona na kraju,kao i prelazne oblasti 

za sprečavanje protoka istopljenog materijala, za 

korišćenje bez držanja uređaja. Muški navoj sa 

mesinganim krajem trajno postavljen u HD-PE. Prikladno 

za ugradnju pijaće vode. 

       

  PE/mesing EFW muško OD 25/3/4" 50 kom     

  PE/mesing EFW muško OD 32/1" 50 kom     

  PE/mesing EFW muško OD 63/2" 20 kom     

11 Nabavka i dostava kompaktne redukcione prelazne 

spojnice za elektrofuziono zavarivanje sa izloženim 

grejačem za prenos toplote, velika dubina za unos, široka 

fuziona zona sa dodatkom hladnih zona na kraju, kao i 

prelazne oblasti za sprečavanje protoka istopljenog 

materijala, za korišćenje bez držanja uređaja. Muški navoj 

sa mesinganim krajem trajno postavljen u HD-PE. 

Prikladno za ugradnju pijaće vode. 

       

  EFW Red. spojnice OD 32/25 20 kom     
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  EFW Red. spojnice OD 110/63 20 kom     

  EFW Red. spojnice OD 110/90 20 kom     

  EFW Red. spojnice OD 160/110 20 kom     

12 Nabavka i dostava spojnica PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i 

čvrsto ugrađenim grejačem za idealno prenošenje toplote i 

dodatno široke fuzione zone.Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja.Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na 

njima. Trajno obeležiti informacijama o seriji. Za 

upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću vodu. 

       

  PE EFW spojka  OD 32 50 kom     

  PE EFW spojka  OD 63 50 kom     

  PE EFW spojka  OD 75 10 kom     

  PE EFW spojka  OD 90 20 kom     

  PE EFW spojka  OD 110 20 kom     

  PE EFW spojka  OD 160 20 kom     

  PE EFW spojka  OD 225 10 kom     

13 Nabavka i dostava redukovanih spojnica PE 100 / SDR 17 

za povezivanje elektrofuzionim zavarivanjem za 

izloženim i čvrsto ugrađenim grejačima za idealan prenos 

toplote i dodatno širokih fuzionih zona. Potpuno 

automatski proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i 

kratkim periodom hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog 

sloja polietilena na njima.Trajno obeležiti informacijama o 

seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za 

pijaću vodu. 

       

  PE EFW Red. spojka  OD 90 / OD 63 5 kom     

  PE EFW Red. spojka  OD 90 / OD 75 5 kom     

  PE EFW Red. spojka  OD 110 / OD 90 5 kom     

  PE EFW Red. spojka  OD 160 / OD 90 5 kom     

  PE EFW Red. spojka  OD 160 / OD 110 5 kom     

  PE EFW Red. spojka  OD 225 / OD 160 5 kom     

14 Nabavka i dostava  završnih kapa-blinda PE 100/ SDR 17 

za povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i 

čvrsto ugrađenim grejačem za idealno prenošenje toplote i 

dodatno široke fuzione zone. Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na 

njima. Trajno obeležiti informacijama o seriji. Za 

upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću vodu. 

       

  EFW završna kapa DN90 5 kom     

  EFW završna kapa DN110 5 kom     

  EFW završna kapa DN160 5 kom     

15 Nabavka i dostava elektrofuzionih ogrlica za montažu pod 

pritiskom sa integrisanim servisnim ventilom 

napravljenim od kompaktnog dela u HD-PE (PE 100) bez 

navojne veze. Uključena i ugradbena garnitura od 

nerđajućeg čelika 1.4035. Slavina bez curenja i opiljaka 

do PN 16. Integrisana bušilica sa gornjom i donjom 

kočnicom, vođena u metalnom rukavu, sa izloženim 

grejnim elementom za oprimalni prenos toplote.  

       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 63 / OD 32 20 kom     

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 90 / OD 32 20 kom     

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 110 / OD 32 200 kom     

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 110 / OD 63 20 kom     
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  PE Sedlo  EFW int. SV OD 160 / OD 32 50 kom     

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 160 / OD 63 10 kom     

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 225 / OD 32 30 kom     

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 225 / OD 63 10 kom     

16 Nabavka i dostava elektrofuzione ogrlice za montažu pod 

pritiskom PE100/SDR 17 sa slavinom za točenje bez 

curenja i opiljaka do PN 16, bez integrisanog sevisnog 

ventila. Integrisana bušilica sa gornjom i donjom 

kočnicom, vođena u metalnom rukavu. Sa izloženim 

grejnim elementom za optimalni prenos toplote. U 

kompletu dostaviti i odgovarajući servisni ventil 

zasebno. 

       

  Elektrofuziona ogrlica EFW OD 110/32 20 kom     

  Elektrofuziona ogrlica EFW OD 160/32 10 kom     

17 Nabavka i dostava ogrlica sa navojnim priključkom za 

izradu KVP - kućnog vodovodnog priključka, za vezu sa 

čeličnim i AC cevima. Ogrlica od nodularnog liva GJS-

400 (GGG40),za nominalni pritisak NP 10/16 bari sa 

prohormskom trakom obloženom gumom za naleganje na 

cev i integrisanim dihtungom prema navojnom izvodu, 

Komplet zajedno sa odgovarajućim servisnim ventilom za 

kućni priključak DN1" i odgovorajućom teleskopskom 

ugradbenom garniturom 

       

  KVP DN 200/1" ( ACC ) 10 kom     

  KVP DN 150/1" ( ACC ) 10,5 kom     

  KVP DN 100/1" ( ACC ) 20 kom     

  KVP DN 80/1" ( ACC ) 20 kom     

  KVP DN 60/1" ( ACC ) 10 kom     

18 Nabavka i dostava ogrlica sa navojnim priključkom za 

izradu KVP - kućnog vodovodnog priključka, za vezu sa 

PE i PVC cevima. Ogrlica od nodularnog liva GJS-400 

(GGG40),za nominalni pritisak NP 10/16 bari, obložena 

gumom iznutra, sa dihtungom na navojnom izvodu. 

Podrazumeva se komplet zajedno sa odgovarajućim 

servisnim ventilom za kućni priključak DN1" i 

odgovorajućom teleskopskom ugradbenom garniturom 

       

  KVP DN 200/1" ( PVC ) 10 kom     

  KVP DN 150/1" ( PVC ) 10,5 kom     

  KVP DN 100/1" ( PVC ) 20 kom     

  KVP DN 80/1" ( PVC ) 20 kom     

  KVP DN 50/1" ( PVC ) 5 kom     

Ukupno Partija 2.  Polietilenski materijal za vodovod  

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

Напомена:  

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 
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потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 8.000.000,00 РСД.  
 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partija 3.  Ventili za vodovod, hidranti i armature 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez PDV-

din 
1 Nabavka i dostava pljosnatih zatvarača, PN 16, 

DIN 3352/P4, lice na lice dimenzija prema EN 

558-1 GR14-kratka verzija (DIN 3202-F4) 

dimenzije prirubnice i utiskivanja prema EN 

1092-2 PN 10 (DIN 28605/DIN 2501), telo i 

poklopac od duktilnog liva EN-GJS-400-18 

prema EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), 

fluidizovano korito sa epoksi praškastim slojem 

iznutra i spolja prema EN 14901 prema 

zahtevanom kvalitetu i testovima za RAL-

Quality Mark 662, klin od duktilnog liva EN-

GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400-DIN 

1693), iznutra zaštićen od korozije, spolja 

zatvoren vulkanizovanim EPDM,  sa 

nepodižućom ugradbenom garniturom od 

nerđajućeg čelika (min. ocena kvaliteta 1.4021-

X20Cr13), valjani navoj, ugradbena garnitura u 

delu pečaćenja O-prstena ispolirana, zavrtnji 

zaštićeni od korozije potapanjem i zapečaćeni 

voskom i zaptivenim poklopcem, gladak pravo 

do bušotine, zapečaćena ugradbena garnitura 

brojnim sistemom O-prstena i dodatnim 

ponovnim zapečaćenjem. Vođenje ugradbene 

garniture zaštićeno od vode i prljavštine od 

spolja kliznim prstenom. O-prstenovi urađeni u 

nekorozivnom materijalu prema DIN 3547-P1, 

od DN 250 dodatne osovine vode dva aksialna 

ožljebljena kuglična ležaja, uključujući zavrtnje, 

navrtke, gumice i zaptivke kao i ručni točak, 

komplet sa garniturom za sledeće prečnike: 

        

  DI GV Pljosnati DN 50 10 kom     

  DI GV Pljosnati DN 65 10 kom     

  DI GV Pljosnati DN 80 15 kom     

  DI GV Pljosnati DN 100 15 kom     

  DI GV Pljosnati DN 150 5 kom     

  DI GV Pljosnati DN 200 3 kom     

  DI GV Pljosnati DN 250 2 kom     

2 Nabavka i dostava pljosnatih zatvarača sa        
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produžetkom za elektrofuziono zavarivanje, telo 

i poklopac od duktilnog liva EN-GJS-400-18 

prema EN 1563 (GGG 400 -DN 1693), iznutra i 

spolja obložen epoksi praškastim slojem prema 

DIN 30667-T2 u saglasnosti sa DIN 3476 i svim 

zahtevima kvaliteta i Nerđejuća ugradbena 

garnitura od St 1.4021 (X20Cr13) sa 

namotanimnavojem. Klin od duktilnog liva EN-

GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400 - DIN 

1693), unutra i spolja u potpunosti pokriven 

gumenim vulkanizovanim elastomerom, 

pogodan za pijaću vodu sa slivnikom. O-

prstenovi od elastomera, obloženi nekorozivnim 

materijalom (prema DIN 3547-T1) i mogu se 

zameniti pod pritiskom (prema SO 7259) do DN 

200, za DN 250 i više bez pritiska. PE-

produžetak standardna verzije od PE 80 ubačen 

kalup. Komplet ventil sa garniturom 

  DI GV EFW Tail DN 63 5 kom     

  DI GV EFW Tail DN 90 10 kom     

  DI GV EFW Tail DN 110 10 kom     

  DI GV EFW Tail DN 160 5 kom     

3 Nabavka i dostava polietilenskog PEkuglastog 

venitla PE100 PN16, za podzemnu ugradnju, 

zajedno sa odgovarajućom teleskopskom 

garniturom u kompletu. 

       

  PE ball valve DN 63 2 kom     

  PE ball valve DN 90 5 kom     

  PE ball valve DN 110 5 kom     

4 Nabavka i dostava magnetnog kuglastog ventila 

na zaključavanje PN 20 od mesinga i nerđajućeg 

čelika sa specijalnom konstrukcijom u glavi 

ventila za kućne konekcije. Specijalna 

konstrukcija služi da spreči ponovno otvaranje 

ventila nakon što je on zatvoren.  

       

  Kuglasti ventili   Magn. Lock DN 3/4" 20 kom     

  Kuglasti ventili   Magn. Lock DN 1" 20 kom     

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 1/2" 20 kom     

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 3/4" 20 kom     

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 1" 20 kom     

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 50 10 kom     

5 Nabavka i dostava odgovarajućeg ključa za 

zatvaranje i otvaranje magnetnog kuglastog 

ventila PN20 od mesinga. 

       

  Ključ za otvaranje magnetnog ventila 3 kom     

6 Nabavka i dostava vazdušnih ventila sa duplim 

otvorom, automatski, sa ulazom za prirubnicu 

utisnutu do DN 2501, PN, telo i poklopac od 

sivog gvožđa prema DIN 1691, telo i poklopac 

svuda sa praškastim slojem, max. Kapacitet 

ispuštanja vazduha: ne manji od 54m³/h, radni 

pritisak: 1-16 bara, uključujući zavrtnje, navrtke 

i zaptivke. 

       

  Vazdušni ventil sa duplim otvorom DN 80 3 kom     

  Vazdušni ventil sa duplim otvorom DN 100 3 kom     
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7 Nabavka i dostava žabljih poklopaca od livenog 

gvožđa i prirubnicom PN 16. Prirubnica utisnuta 

prema ANSI 125, EN 1092. Lice na lice 

dimenzije prema DIN 3202-K3. 

Telo- liveno gvožđe 

Disk - nerđajući čelik 

Držač šarki - nerđajući čelik 

Čioda šarke - nerđajući čelik 

       

  Žablji pok. Ventil  DN 100 2 kom     

  Žablji pok. Ventil  DN 150 2 kom     

  Žablji pok. Ventil  DN 200 1 kom     

8 Nabavka i dostava nadzemnih hidranata, PN 10 

prema DIN 3221 - 3222 izlaz za bajonetnu 

spojnicu; napojna cev i baza od sivog gvožđa 

EN-GJL-250 prema EN 1561 (GG-250-DIN 

1691), svuda sa epoksi praškastim slojem do EN 

14901 u skladu sa zahtevanim testovima i 

kvalitetom. Debljina sloja min. 250µm, nula 

poroznosti: min 3000 V spark testa, trenje: min 

12N/mm², osovina od nerđajućeg čelika (min. 

ocena kvaliteta 1.4021); odvodni sistem za 

oslobađanje pritiska, utikač za osovinu i ventil 

se mogu zameniti sa vrha hidranta; bazna 

prirubnica utisnuta prema EN 1092-2 PN 10 

(DIN 2501-PN10), uključujući zaptivke, 

zavrtnje i navrtke za sledeće prečnike: 

       

  NPH Hidrant DN 80 RD 1000 10 kom     

9 Nabavka i dostava podzemnih hidranata, PN 10, 

prema DIN 3221 izlaz za bajonetnu spojnicu; 

napojna cev i baza od sivog gvožđa EN-GJL-

250 prema EN 1561 (GG 250-DIN 1691), svuda 

sa epoksi praškastim slojem do EN 14901 u 

skladu sa zahtevanim testovima i 

kvalitetom.Ugradbena garnitura od nerđajućeg 

čelika (min. ocena kvaliteta 1.4021); odvodni 

sistem za oslobađanje pritiska, ugradbena 

garnitura i ventil se mogu zameniti sa vrha 

hidranta; bazna prirubnica utisnuta prema EN 

1092-2 PN 10 (DIN 2501 - PN10). 

       

  PPH Hidrant DN 80 RD 1000 10 kom     

10 Nabavka i dostava odgovarajućih ormarića za 

nadzemne hidrante, sa svom potrebnom 

opremom u njima i to: Hidrantsko crevo C 

(Ø52)/15m vezano pot. spojkama - 2 komada 

Mlaznica C, sa stab. spojkama - 2 komada 

Ključ ABC - 2 komada 

Ključ za nadzemni hidrant - 1 komad 

       

  Jednokrilni ormarić za nadzemni hidrant - 

komplet 
5 kom     

11 Nabavka i dostava odgovarajućih ormarića za 

podzemne hidrante, sa svom potrebnom 

opremom u njima i to: Hidranski nastavak 

DN80 (B)/2C - 1 komad 

Hidrantsko crevo C (Ø52)/15m vezano pot. 

spojkama - 4 ili 2 komada 

Mlaznica C, sa stab. spojkama - 2 komada 

Ključ ABC - 2 komada 

Ključ T - 1 komad 

       

  Dvokrilnii ormarić za podzemni hidrant - 5 kom     
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komplet 

12 Nabavka i dostava odgovarajućih zidnih 

ormarića za unutrašnje hidrante, sa svom 

potrebnom opremom u njima i to: Hidrantsko 

crevo C/Ø 52, 15m vezano pot. spojkama C 

Mlaznica sa ventilom C/Ø 52 Al sa stab. 

spojkom C 

Ugaoni hidr. ventil Al, sa stabilnom spojkom C 

       

  
Zidni ormarić za podzemni hidrant - komplet 5 kom    

                      -   

RSD  
13 Nabavka i dostava hvatača nečistoće od 

duktilnog liva GGG40 za nominalni pritisak 

NP10/16 bari, sa EPOYX zaštitom. 

        

  Y- hvatač  DN 50 10 kom     

  Y- hvatač  DN 60 5 kom     

  Y- hvatač  DN 80 5 kom     

  Y- hvatač  DN 100 2 kom     

  Y- hvatač  DN 150 1 kom     

  Upozoravajuća traka plave boje, za vodovodne 

cevi - Metal Insert 
500 m       

Ukupno  Partija 3.  Ventili za vodovod, hidranti i armature  

  
 

 

 

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

Напомена:  

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 

потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 3.000.000,00 РСД.  
 

 

 

 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 
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Partija 4.  Ulične kape i  teleskopske garniture 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez 

PDV-din 
1 Nabavka i dostava površinskih kapa, od sivog 

gvožđa prema DIN 1691, sa slojem bitumena, 

min. test opterećenja za poklopac: 200KN, min. 

Test opterećenja za telo: 400KN. 

Visina: 265 mm, širina dna: 270 mm 

        

  Ulična kapa za GV Ventil  50 kom     

2 Nabavka i dostava površinskih kapa, ne mogu se 

prilagođavati, od sivog gvožđa prema DIN 1691, 

sa slojem bitumena, min. Test opterećenja za 

poklopac: 200KN, min. Test opterećenja za telo: 

400KN. 

Visina: 250 mm, širina dna: 190 mm 

       

  Ulična kapa za  servisni ventil SV 200 kom     

3 Nabavka i dostava površinske kape sa poklopcem 

za podzemni hidrant. Površinska kapa prati DN 

4055 za podzemni hidrant DN 80, 

Materijal: kutija i poklopac sivi liv -GG 25, 

bitumenizovani. 

       

  Ulična kapa f. BHydrant DN 80 20 kom     

4 Nabavka i dostava teleskopske produžene 

ugradbena garniture za podzemnu ugradnju 

pljosnatih zatvarača. Produžena ugradbena 

garnitura za teleskopsko produženje dubine 

poklopca cevi, zaštitna cev i rukav cev od PE, 

teleskopski, sa stopirajućim uređajem protiv 

izvlačenja, galvanizovano, kockasta šipka sa 

glavom garniture od GGG 40, teleskopski u 

kockastoj cevi sa operativnim navrtkom od GGG 

40, podešavajuća visina, DN 50 - DN 200: sa 

okruglim poklopcem sa navojem za 

pričvršćivanjem na poklopac ventila. 

        

  Garnitura f. GV DN 50 10 kom     

  Garnitura f. GV DN 65 10 kom     

  Garnitura f. GV DN 80 10 kom     

  Garnitura f. GV DN 100 20 kom     

  Garnitura f. GV DN 150 10 kom     

  Garnitura f. GV DN 200 10 kom     

5 Nabavka i dostava ugradbenih garnitura za 

servisne ventile, krutog tipa, otvor ugradbene 

garniture i plitak vrh ugradbene garniture od 

čelika, galvanizovan, spojnica i glava ugradbene 

garniture od duktilnog liva GGG 40, zaštićeni od 

korozije, zapečaćeno na vrhu zbog zaštite od 

ulaska površinske vode i prljavštine, kočnica na 
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izvlačenje (stop disk) uključujući spoljnu i 

unutrašnju zaštitnu PE cev pogodnu za servisne 

ventile DN 1" - DN 2" (sa navojnom vezom) 

pogodnom za nabavljene servisne ventile, za 

sledeće prečnike i dubinu poklopca cevi. 

  Garnitura f. SV DN 1" 30 kom     

  Garnitura f. SV DN 2" 15 kom     

Ukupno Partija 4.  Ulične kape i  teleskopske garniture 

  
 

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

Напомена:  

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 

потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 2.000.000,00 РСД.  
 

 

 

 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 1/2020 – Водоводни и канализациони материјал      23/ 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partija 5. Cevi i fazonski elementi za kanalizaciju 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez 

PDV-din 
1 Nabavka i dostava Jednoslojne kompaktne 

PVC cevi za spoljnu kanalizaciju i 

odgovarajući spojni elementi istih 

karakteristika kao i cevi, krutosti SN8 - SDR 

34, prema EN1401. Cevi su sa integrisanim 

mufom i moraju da budu različitih dužina: L= 

2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: Zajedno sa 

odgovarajućom dihtung gumom i lubrikantom. 

Standard izdat od nezavisne  ovlašćene 

laboratorije. 

        

  DN 100 200 m    

  DN 125 20 m    

  DN 150 100 m    

  DN 200 1000 m    

  DN 250 300 m    

  DN 300 300 m    

  PVC luk 200/90 20 kom.    

  PVC luk 200/45 20 kom.    

  PVC luk 150/90 50 kom.    

  PVC luk 150/45 50 kom.    

  PVC luk 100/90 50 kom.    

  PVC luk 100/45 50 kom.    

  kosa račva Ø 250/200 30 kom.    

  prava račva Ø 250/200 30 kom.    

  kosa račva Ø 250/150 30 kom.    

  prava račva Ø 250/150 30 kom.    

  kosa račva Ø 200/200 30 kom.    

  prava račva Ø 200/200 30 kom.    

  kosa račva Ø 200/150 50 kom.    

  prava račva Ø 200/150 50 kom.    

  kosa račva Ø 150/150 20 kom.    

  pvara račva Ø 150/150 20 kom.    

  kosa račva Ø 150/100 20 kom.    

  prava račva Ø 150/100 20 kom.    

  kosa račva Ø 100/100 20 kom.    

  prava račva Ø 100/100 20 kom.    

  kosa račva Ø 100/70 10 kom.    

  prava račva Ø 100/70 10 kom.    
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  kosa račva Ø 100/50 10 kom.    

  prava račva Ø 100/50 10 kom.    

  redukcija Ø 200/150 20 kom.    

  redukcija Ø 150/100 20 kom.    

  redukcija Ø 100/70 10 kom.    

  klizni muf Ø 300 6 kom.    

  klizni muf Ø 250 20 kom.    

  klizni muf Ø 200 30 kom.    

  klizni muf Ø 150 20 kom.    

  klizni muf Ø 100 30 kom.    

2 Nabavka i dostava Jednoslojne  PVC cevi za 

unutrašnju kanalizaciju sa spoljašnjim sivim i 

unutrašnjim belim slojem i odgovarajući 

spojni elementi istih karakteristika kao i cevi, 

prema EN1453. Cevi mogu da budu različitih 

dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: 

Standard izdat od nezavisne  ovlašćene 

laboratorije. 

       

  DN 50 10 m    

  DN 70 10 m    

  DN 100 20 m    

  PVC luk 70/90 5 kom.    

  PVC luk 70/45 5 kom.    

  PVC luk 50/90 5 kom.    

  PVC luk 50/45 5 kom.    

  kosa račva Ø 70/70 5 kom.    

  prava račva Ø 70/70 5 kom.    

  kosa račva Ø 70/50 5 kom.    

  prava račva Ø 70/50 5 kom.    

  kosa račva Ø 50/50 5 kom.    

  prava račva Ø 50/50 5 kom.    

  redukcija Ø 70/50 5 kom.    

  redukcija Ø 90/50 5 kom.    

  redukcija Ø 100/90 5 kom.    

  redukcija Ø 100/50 5 kom.    

  klizni muf Ø 50 5 kom.    

  klizni muf Ø 70 5 kom.    

  klizni muf Ø 100 5 kom.    

3 Nabavka i dostava višeslojne korugovane PP 

cevi za spoljnu kanalizaciju krutosti SN8 i 

odgovarajući spojni elementi istih 

karakteristika kao i cevi, prema SRPS-

EN13476. Cevi moraju da budu različitih 

dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: 

Standard izdat od nezavisne  ovlašćene 

laboratorije. 

       

  DN 100 100 m    

  DN 150 100 m    

  DN 200 100 m    

  DN 250 100 m    

  DN 300 100 m    

  DN 400 100 m    

  DN 500 100 m    

  DN 600 100 m    
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  PP luk 200/90 10 kom.    

  PP luk 200/45 10 kom.    

  PP luk 150/90 10 kom.    

  PP luk 150/45 10 kom.    

  PP luk 100/90 10 kom.    

  PP luk 100/45 10 kom.    

  kosa račva Ø 250/200 5 kom.    

  prava račva Ø 250/200 5 kom.    

  kosa račva Ø 250/150 5 kom.    

  prava račva Ø 250/150 5 kom.    

  kosa račva Ø 200/200 5 kom.    

  prava račva Ø 200/200 5 kom.    

  kosa račva Ø 200/150 5 kom.    

  prava račva Ø 200/150 5 kom.    

  kosa račva Ø 150/150 5 kom.    

  prava račva Ø 150/150 5 kom.    

  kosa račva Ø 150/100 5 kom.    

  prava račva Ø 150/100 5 kom.    

  kosa račva Ø 100/100 5 kom.    

  prava račva Ø 100/100 5 kom.    

  redukcija Ø 300/250 7 kom.    

  redukcija Ø 250/200 7 kom.    

  redukcija Ø 200/100 7 kom.    

  redukcija Ø 200/150 7 kom.    

  redukcija Ø 150/100 7 kom.    

  dupla spojnica Ø 300 10 kom.    

  dupla spojnica Ø 250 10 kom.    

  dupla spojnica Ø 200 10 kom.    

  dupla spojnica Ø 150 10 kom.    

  dupla spojnica Ø 100 10 kom.    

  Klizni muf Ø 300 5 kom.    

  Klizni muf Ø 250 5 kom.    

  Klizni muf Ø 200 20 kom.    

  Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 200 2 kom.    

  Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 300 2 kom.    

  Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 400 2 kom.    

  Prelazni KGF komadi Ø150 10 kom.    

  Prelazni KGF komadi Ø200 10 kom.    

  Prelazni KGF komadi Ø250 10 kom.    

  Prelazni KGF komadi Ø300 10 kom.    

  Prelazni KGF komadi Ø400 10 kom.    

  Prelazni KGF komadi Ø500 10 kom.    

  Prelazni KGF komadi Ø600 10 kom.    

Ukupno  Partija 5. Cevi i fazonski elementi za kanalizaciju 

  
 

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

Напомена:  
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Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 

потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 6.000.000,00 РСД.  
 

 

 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

Partija 6.  Poklopci i penjalice 

 
R.br 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez 

PDV-din 
1 Nabavka i dostava penjalice za beton, od 

livenog gvožđa, po standardu DIN 1212 ''ili 

odgovrajuće'' 

       

  Penjalice  200 kom.    

2 Nabavka i dostava poklopca na zaključavanje 

od duktilnog liva. Poklopci moraju biti 

odgovarajuće nosivosti prema SRPS CJ1.600 -

EN 124, na zaključavanje i moraju imati 

otvore za ventilaciju. Dokaz: Standard izdat od 

nezavisne ovlašćene laboratorije 

       

  DI Poklopci B125 10 kom.    

  DI Poklopci C250 30 kom.    

  DI Poklopci D400 30 kom.    

3 Nabavka i dostava poklopca na zaključavanje 

od kompozitnih materijala. Poklopci moraju 

biti odgovarajuće nosivosti prema EN 124, na 

zaključavanje. Komplet sa okvirom i 

potrebnim elementima za spajanje. Dokaz: 

Standard izdat od nezavisne ovlašćene 

laboratorije 

       

  K Poklopci C250 10 kom.    

  K Poklopci D400 10 kom.    

4 Nabavka i dostava Gajger slivnika -

prefabrikovani od VDP 30, nosivosti 400KN, 

sa odgovarajućom LG ili DI rešetkom iste 

nosivosti i odgovarajućim nastavcima u 

kompletu. 

       

  Gajger slivnik  30 kom.    

Ukupno  Partija 6.  Poklopci i penjalice 

  
 

 

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 
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Напомена:  

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 

потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 1.000.000,00 РСД.  
 

 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

Partija 7. Pocinkovani, mesingani i PP-R fiting za vodovod 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez PDV-

din 
1 Nabavka i dostava pocinkovanog fitinga 

i mesinganih spojnica ISO 9001-2008 

prema SRPS EN ISO 228-1 i SRPS EN 

12266 NP 10; 

       

  Profil DN 1/2"        

  Dupla nipla 50 kom    

  Koleno 50 kom    

  Teštik 50 kom    

  Muf 50 kom    

  Spojnica 200 kom    

  Poluspojnica 20 kom    

  Klizna spojka 25 kom    

  Profil DN 3/4"        

  Dupla nipla 200 kom    

  Koleno 100 kom    

  Teštik 100 kom    

  Muf 100 kom    

  Spojnica 300 kom    

  Poluspojnica 50 kom    

  Klizna spojka 40 kom    

  Reducir dn 3/4" – 1/2" 20 kom    

  Profil DN 1"        

  Dupla nipla 100 kom    

  Koleno 50 kom    

  Teštik 50 kom    

  Muf 50 kom    

  Spojnica 200 kom    

  Poluspojnica 20 kom    

  Klizna spojka 25 kom    

  Reducir dn 1" – 3/4" 20 kom    

  Profil DN 5/4"        

  Dupla nipla 40 kom    

  Koleno 10 kom    

  Teštik 10 kom    

  Muf 20 kom    
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  Spojnica 20 kom    

  Poluspojnica 10 kom    

  Klizna spojka 6 kom    

  Reducir dn 5/4" – 1" 20 kom    

  Profil DN 6/4"        

  Dupla nipla 60 kom    

  Koleno 20 kom    

  Teštik 10 kom    

  Muf 20 kom    

  Spojnica 40 kom    

  Poluspojnica 20 kom    

  Klizna spojka 10 kom    

  Reducir dn 6/4" – 5/4" 20 kom    

  Profil DN 2"        

  Dupla nipla 60 kom    

  Koleno 20 kom    

  Teštik 10 kom    

  Muf 20 kom    

  Spojnica 40 kom    

  Poluspojnica 20 kom    

  Klizna spojka 10 kom    

  Reducir dn 2" – 6/4" 20 kom    

  Profil DN 2 1/2"        

  Dupla nipla 20 kom    

  Koleno 10 kom    

  Teštik 5 kom    

  Muf 10 kom    

  Spojnica 20 kom    

  Poluspojnica 10 kom    

  Klizna spojka 10 kom    

  Reducir dn 2 1/2" – 2" 5 kom    

  Profil DN 3"        

  Dupla nipla 20 kom    

  Koleno 10 kom    

  Teštik 5 kom    

  Muf 10 kom    

  Spojnica 10 kom    

  Poluspojnica 5 kom    

  Klizna spojka 5 kom    

  Reducir dn 3" – 2 1/2" 5 kom    

2 Nabavka i dostava polipropilenskih PPR 

cevi i fitinga, prema EN 12201 i EN 

1555 ISO 9001 i ISO 1401 DVGW, 

SVGW, KIWA-sertifikat NP 10; 

       

  Profil DN1/2"        

  PPR cev DN 1/2" 20 m    

  Koleno 90 20 kom    

  Koleno 45 20 kom    

  Koleno UN 5 kom    

  Koleno SN 5 kom    

  Završno koleno UN 5 kom    

  Završno koleno SN 5 kom    

  Teštik 10 kom    
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  Teštik UN 5 kom    

  Muf 10 kom    

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 kom    

  Zaobilazni luk 6 kom    

  Ventil propusni 5 kom    

  Ventil sa ispustom 5 kom    

  PVC držač 30 kom    

  Profil DN3/4"        

  PPR cev DN 3/4" 20 m    

  Koleno 90 20 Kom.    

  Koleno 45 20 Kom.    

  Koleno UN 5 Kom.    

  Koleno SN 5 Kom.    

  Završno koleno UN 5 Kom.    

  Završno koleno SN 5 Kom.    

  Teštik 10 Kom.    

  Teštik UN 5 Kom.    

  Muf 10 Kom.    

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 Kom.    

  Zaobilazni luk 6 Kom.    

  Ventil propusni 5 Kom.    

  Ventil sa ispustom 5 Kom.    

  PVC držač 30 Kom.    

  Profil DN1"        

  PPR cev DN 1" 20 m    

  Koleno 90 20 Kom.    

  Koleno 45 20 Kom.    

  Koleno UN 5 Kom.    

  Koleno SN 5 Kom.    

  Završno koleno UN 5 Kom.    

  Završno koleno SN 5 Kom.    

  Teštik 10 Kom.    

  Teštik UN 5 Kom.    

  Muf 10 Kom.    

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 Kom.    

  Zaobilazni luk 6 Kom.    

  Ventil propusni 5 Kom.    

  Ventil sa ispustom 5 Kom.    

  PVC držač 30 Kom.    

  Profil DN5/4"        

  PPR cev DN 5/4" 20 m    

  Koleno 90 20 Kom.    

  Koleno 45 20 Kom.    

  Koleno UN 5 Kom.    

  Koleno SN 5 Kom.    

  Završno koleno UN 5 Kom.    

  Završno koleno SN 5 Kom.    

  Teštik 10 Kom.    

  Teštik UN 5 Kom.    

  Muf 10 Kom.    

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 Kom.    

  Zaobilazni luk 6 Kom.    
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  Ventil propusni 5 Kom.    

  Ventil sa ispustom 5 Kom.    

  PVC držač 30 Kom.    

  Profil DN6/4"        

  PPR cev DN 6/4" 10 m    

  Koleno 90 6 Kom.    

  Koleno 45 4 Kom.    

  Koleno UN 2 Kom.    

  Koleno SN 2 Kom.    

  Završno koleno UN 2 Kom.    

  Završno koleno SN 2 Kom.    

  Teštik 3 Kom.    

  Teštik UN 2 Kom.    

  Muf 5 Kom.    

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 2 Kom.    

  Ventil propusni 2 Kom.    

  Ventil sa ispustom 2 Kom.    

  Pvc držač 10 Kom.    

  Profil DN2"        

  PPR cev DN 2" 10 m    

  Koleno 90 6 Kom.    

  Koleno 45 4 Kom.    

  Koleno UN 2 Kom.    

  Koleno SN 2 Kom.    

  Završno koleno UN 2 Kom.    

  Završno koleno SN 2 Kom.    

  Teštik 3 Kom.    

  Teštik UN 2 Kom.    

  Muf 5 Kom.    

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 2 Kom.    

  Ventil propusni 2 Kom.    

  Ventil sa ispustom 2 Kom.    

  PVC držač 10 Kom.    

  Profil DN2.5"        

  PPR cev DN 2 1/2" 10 m    

  Koleno 90 6 Kom.    

  Koleno 45 4 Kom.    

  Koleno UN 2 Kom.    

  Koleno SN 2 Kom.    

  Završno koleno UN 2 Kom.    

  Završno koleno SN 2 Kom.    

  Teštik 3 Kom.    

  Teštik UN 2 Kom.    

  Muf 5 Kom.    

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 2 Kom.    

  Ventil propusni 2 Kom.    

  Ventil sa ispustom 2 Kom.    

  PVC držač 10 Kom.    

Ukupno  Partija 7. Pocinkovani, mesingani i PP-R fiting za vodovod 
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Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

Напомена:  

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 

потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 2.000.000,00 РСД.  
 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

 

 

 

Partija 8.  Betonski elementi i cevi 

 
           

R.br. 
Element 

Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV-a din 

ukupno bez PDV-

din 
1 Nabavka i dostava betonskih okruglih 

silaza Ø1000 od gotovih montažnih AB 

elemenata, MB40. Standard za betonske 

cevi i fazonske elemente SRPS EN 

1916:2007 i SRPS EN 

1916:2007/AC:2011.Standard izdat od 

nezavisne  ovlašćene laboratorije. 

       

  Ø1000/1000 200 kom.    

  Ø1000/500 200 kom.    

  Ø1000/250 100 kom.    

  Konus Ø1000/600/600 150 kom.    

  Konus Ø1000/600/900 150 kom.    

2 Nabavka i dostava armiranih betonskih 

cevi sa mufom i falcom od MB40. 

Standard za betonske cevi i fazonske 

elemente SRPS EN 1916:2007 i SRPS 

EN 1916:2007/AC:2011.Standard izdat 

od nezavisne  ovlašćene laboratorije. 

       

  Ø 300/1000 60 kom.    

  Ø 400/1000 70 kom.    

  Ø500/1000 80 kom.    

  Ø600/1000 100 kom.    

  Ø800/1000 120 kom.    

Ukupno Partija 8.  Betonski elementi i cevi 
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Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција 

понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, 

Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као 

неприхватљива. 

 

Напомена:  

Укупна цена без ПДВ-а служи само за упоређивање приспелих понуда. Количине наведене у 

техничкој спецификацији су оквирне. Стварне количине за испоруку ће се дефинисати у 

обострано потписаним појединачним уговорима или наруџбеницама, после потписивања 

оквирног споразума са једним понуђачем.Уговарање се врши по јединичним ценама из 

техничке спецификације која је саставни део оквирног споразума и количинама из обострано 

потписаног појединачног уговора или наруџбенице до укупне вредности оквирног споразума 

од 4.000.000,00 РСД.  
 

 

 

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача 

 

 

 

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

И 76. ЗАКОНА 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чланом 75. Закона, и то. 

) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

) 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 

превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона). 

) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

) 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 гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 

дефинисане чланом 76. Закона, и то: 

Понуђач је у обавези да достави Атесте за предметна добра, који не 

могу бити старији од 2 године. 
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1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) Закона. 

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 

4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда. 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело 

преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 

за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

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

4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве 

(Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

Понуђач доставља Атесте за  доказ о квалитету добара,за сваку партију у којој 

учествује.Потребни стандарди су наведени у техничкој спецификацији,код врсте 

материјала који се тражи.Атести не могу бити старији од 2 године. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона.Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона. 
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни 

на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 
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Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

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

електронски документ. 

 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

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

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
 

 

 

 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо 

обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене 

услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом). 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је 

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

оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 

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

свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 

понуђача (члан 79. став 2. Закона). 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет 

дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико 

то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач припрема и подноси понуду у складу са захтевима из конкурсне 

документације. Конкурсна документација је припремљена на основу одредби ЗЈН, 

пратећих Правилника и осталих прописа који прате предмет ове набавке. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП ''Водовод'' – Врање ул. Београдска бр. 63, 17500 Врање, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (добра) – Водоводни и канализациони 

материјал, ВНД 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” са назнаком партије за коју се учествује. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

22.08.2020.. године најкасније до 10.00 часова. 

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

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

сат пријема понуде.  
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

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

неблаговременом. 

    

Понуда мора да садржи: 

• Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) образац бр. VI (за сваку 

партију појединачно) 

• Доказе о испуњености услова из члана 75  ЗЈН. 

• Доказе на основу техничког описа из дела III конкурсне документације 

(каталоге, сертификате  о квалитету  и стандарде) 

• Попуњен, печатом оверен и потписан модел оквирног споразума (за сваку 

партију појединачно) – образац бр. VIII 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре понуђене цене – 

образац бр. IX 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде – 

образац X (достављање овог обрасца није обавезно) 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текста изјаве о независној понуди  

- образац XI 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац  изјаве о поштовању обавеза из 

чл.75.ст.2 Закона о јавним набавкама  - образац XII 

 

 

 

      3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

  Ова набавка је обликована по партијама.  Понуђач може поднети понуду за једну или 

више партија. Понуда мора обухватати најмање једну целокупну партију. Понуђач на 

коверти и у понуди наводи на коју се партију понуда односи. У случају да понуђач 

поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за 

сваку партију посебно.  

 

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: ЈП''Водовод''- Врање, ул. 

Београдска бр. 63 17500 Врање,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра) – Водоводни и канализациони материјал, 

ВНД 1/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку (добра) – Водоводни и канализациони материјал, 

ВНД 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – Водоводни и канализациони материјал, 

ВНД 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) – Водоводни и канализациони 

материјал, ВНД 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и 

понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

оквирном споразуму о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 

2) Закона и то податке о: 

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и, 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у 

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1.  Рок плаћања је  45 дана од дана испостављања фактуре. 

9.2. Захтев у погледу рока : 

Испорука: сукцесивно, по захтеву наручиоца 

Рок за испоруку не може бити дужи од два дана од поруџбине и у понуди  се 

изражава целим бројевима (1 дан, 2 дана и сл.) Наручилац неће прихватати рок за 

испоруку изражен речима типа: одмах, од – до,  и све такве понуде биће одбијене као 

неприхватљиве. 

Паритет Ф-цо магацин купца. 

9.3 Захтеви у погледу гарантног периода 

Гарантни период: _____ месеци (минимум 12 месеца) од записничке примопредаје 

добара. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Понуда важи минимално 60  дана од дана отварања понуда. 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду.  

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92. Закона. 
 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

За добро извршење посла-оквирни споразум 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, преда 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мору бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума 

без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 25 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 1/2020 – Водоводни и канализациони материјал      40/ 138 

појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство 

обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по 

основу оквирног споразума. 
 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу 

овог оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за 

добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије.  

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

потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора 

без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 

појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све 

своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  
 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном 

року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

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

потписивање, а уз исте мору бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности добара из 

појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач. Уз меницу мора 

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

коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице 

тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  дуже од 

истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке. 
 

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог 

оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним 

набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара 

средства обезбеђења. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

ЈП''Водовод'' Врање, ул. Београдска бр. 63 електронске поште на e-mail: 

vodovodvranje@vodovodvranje.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

mailto:branaprvonek@gmail.com
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ВНД 1/2020.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења оквирног 

споразума преда наручиоцу ЈП ''Водовод'' - Врање као средство за добро извршење 

посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за 

добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ, до које 

се дошло после спроведеног поступка преговарања. 

    

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА 

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Оквирни споразум се закључује са понуђачем који је понудио најнижу цену без ПДВ-а. 

У случају када два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће доделити 

оквирни споразум понуђачу који има краћи рок испоруке. У случају када два или више 

понуђача понуде исту цену и исти рок испоруке, наручилац ће доделити оквирни 

споразум понуђачу чија је понуда прва стигла у писарници наручиоца. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XI конкурсне документације). 

 

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. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 22.08.2020 године у пословним 

просторијама ЈП ''Водовод'' - Врање, ул. Београдска бр. 63 17500 Врање у 11.00 часова. 

Поступак отварања понуда спроводи комисија за јавне набавке, 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда, са 

достављеним овлашћењем за учешће у поступку јавног отварања пре почетка поступка 

јавног отварања понуда. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које 

има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би 

могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

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

Републичкој комисији. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је  

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
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понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

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

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

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

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

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

права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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 из става 3. и 4. 

члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу 

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

пријема захтева за заштиту права. 

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

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева 

за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту 

права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

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

таксу из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену 

радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 

120.000.000,00 динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуде и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.. 

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

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

је захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих 

оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована 

по партијама. 

Такса износи 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 120.000.000,00 динара, односно 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 120.000.000,00 динара.  

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

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

 елементе: 

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да 

изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
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Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.. 

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

 (4) број рачуна: 840-30678845-06; 

 (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

подноси захтев за заштиту права; 

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

подноси захтев за заштиту права; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

којег је извршена уплата таксе; 

 (10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

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

извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

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

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 

за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

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

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 

захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

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

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац ће оквирне споразуме доставити понуђачима у року од 8 дана од дана 

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

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирне 

споразуме пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ВНД 1/2020 - 

Водоводни и канализациони материјал  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 
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Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 1/2020 – Водоводни и канализациони материјал      48/ 138 

 

 

 

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 – Водоводни и канализациони материјал (по партијама) 

 

 ПАРТИЈА 1 ПАРТИЈА 2 ПАРТИЈА 3 ПАРТИЈА 4 ПАРТИЈА 5 ПАРТИЈА 6 ПАРТИЈА 7 ПАРТИЈА 8 

Укупна вредност 

понуде динара без 

ПДВ-а 

        

Укупна вредност 

понуде динара са 

ПДВ-ом 

        

 Рок и начин плаћања 
45 дана од дана испостављања исправне фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 Рок важења понуде ______ (_____________________________) дана од дана отварања понуда. 

Рок испоруке сукцесивно, у року од ____ (максимум 2) дана од дана пријема писаног захтева. 

Гарантни период ____(минимум 12) месеци од записничке примопредаје добара 

Место испоруке Фцо ЈП ''Водовод'' - Врање. 

 

 
М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:        

 

 

Напомена: 
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.
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VIII  МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

3. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 1 - Спојни елементи за водовод од ЛГ и дуктилног лива, јн 1/2020, 

са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 

− Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са 

чланом 40. став 6. и чланом 40а, став 2. тачка 2. ЗЈН и на основу овог оквирног 

споразума. 

−  
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 1 - Спојни елементи за 

водовод од ЛГ и дуктилног лива, ЈН број 39/2020, који се могу према потребама Наручиоца 

доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације за 

предметну јавну набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  

Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   

Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 
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Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 

Испоручилац 1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
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Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац 1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

ВИША СИЛА  

Члан 10. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  
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РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 

Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

3. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 2 - Полиетиленски материјал за водовод, јн 1/2020, са циљем 

закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 
- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40. 
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 2 - Полиетиленски 

материјал за водовод, ЈН број 1/2020, који се могу према потребама Наручиоца доделити 

одабраном понуђачу, у складу са услова из конкурсне докукументације за предметну јавну 

набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

8.000.000,00 динара (словима: осаммилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  

Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   

Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 
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Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 
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Испоручилац1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

ВИША СИЛА  

Члан 10. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 
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Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 

Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 3 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 3 - Вентили за водовод, хидранти и арматуре, јн 1/2020, са циљем 

закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 
- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40. 

став 6. и чланом 40а, став 2. тачка 2. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 3 - Вентили за водовод, 

хидранти и арматуре, ЈН број 1/2020, који се могу према потребама Наручиоца доделити 

одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације за предметну јавну 

набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

3.000.000,00 динара (словима: тримилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  

Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   

Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  
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Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 

Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 

Испоручилац1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

 

 

 

ВИША СИЛА  
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Члан 10. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 
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Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

 

 
 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 4 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 4 - Уличне капе и  телескопске гарнитуре, јн 1/2020, са циљем 

закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 
- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40. 

став 6. и чланом 40а, став 2. тачка 2. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 
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ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 4 - Уличне капе и  

телескопске гарнитуре, ЈН број 1/2020, који се могу према потребама Наручиоца доделити 

одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације за предметну јавну 

набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

2.000.000,00 динара (словима: двамилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  

Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   

Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  
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Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 

Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 39/2019 – Водоводни и канализациони материјал    

69/ 138 

 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 

Испоручилац1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

ВИША СИЛА  

Члан 10. 
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Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 
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Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

 

 
 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 5 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 5 - Цеви и фазонски елементи за канализацију, јн 1/2020, са циљем 

закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 
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- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40. 

став 6. и чланом 40а, став 2. тачка 2. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 

 

 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 5 - Цеви и фазонски 

елементи за канализацију, ЈН број 1/2020, који се могу према потребама Наручиоца 

доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације за 

предметну јавну набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

5.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  
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Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   

Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 

Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 

Испоручилац1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

ВИША СИЛА  
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Члан 10. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 
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Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

 

 
 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 6 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 6 - Поклопци и пењалице, јн 1/2020, са циљем закључивања оквирног 

споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 
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- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40. 

став 6. и чланом 40а, став 2. тачка 2. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 

 

 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 6 - Поклопци и 

пењалице, ЈН број 1/2020, који се могу према потребама Наручиоца доделити одабраном 

понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације за предметну јавну набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

1.000.000,00 динара (словима: милионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  

Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   
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Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 

Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 

Испоручилац1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

ВИША СИЛА  

Члан 10. 
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Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 
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Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

 

 
 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 7 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

3. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 7 - Поцинковани, месингани и ПП-Р фитинг за водовод, јн 1/2020, 

са циљем закључивања оквирног споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 
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- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40. 

став 6. и чланом 40а, став 2. тачка 2. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 

 

 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 7 - Поцинковани, 

месингани и ПП-Р фитинг за водовод, ЈН број 1/2020, који се могу према потребама 

Наручиоца доделити одабраном понуђачу, у складу са условима из конкурсне докукументације 

за предметну јавну набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

2.000.000,00 динара (словима: двамилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  
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Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   

Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 

Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 

Испоручилац1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

ВИША СИЛА  
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Члан 10. 

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 
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Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

 

 
 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈУ 8 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

Наручиоца: ЈП "ВОДОВОД" Врање 

са седиштем у Врању, улица Београдска 63, ПИБ: 100403773 Матични број: 07226560 

кога заступа директор дипл. екон. Горан Ђорђевић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

следећих испоручилаца: 

1. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 1); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 2); 

2. ................................................................................................ 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Испоручилац 3); 

 

 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама 124/12, 14/15 и број 68/15; у даљем 

тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара - Водоводни и канализациони 

материјал, Партија 8 - Бетонски елементи и цеви, јн 1/2020, са циљем закључивања 

оквирног споразума са два понуђача на период од једне године; 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ............ од ................., 

у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Испоручиоца 1, 

Испоручиоца 2, Испоручиоца 2; 
- да је Испоручилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручиоца  1), 
- да је Испоручилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  2), 
- да је Испоручилац 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини 

саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Испоручилац  3), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној 

набавци; 
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- Обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40. 

став 6. и чланом 40а, став 2. тачка 2. ЗЈН и на основу овог оквирног споразума. 

 

 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о 

јавној набавци – Водоводни и канализациони материјал, Партија 8 - Бетонски елементи и 

цеви, ЈН број 1/2020, који се могу према потребама Наручиоца доделити одабраном понуђачу, 

у складу са условима из конкурсне докукументације за предметну јавну набавку. 

Овај оквирни споразум не утврђује конкретну испоруку добара, већ само подразумева да ће 

наручилац ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, 

склопити са одабраним понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну 

или више наруџбеница.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 

Испоручилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

Испоручилац  3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који 

ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од  једне године, а ступа на снагу даном 

потписивања свих учесника споразума.  

 

ЦЕНЕ  

 

Члан 4. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи  

4.000.000,00 динара (словима: четиримилионадинара), без урачунатог ПДВ-а. 

Јединичне цене исказане су у Понуди Испоручиоца  1, Понуди Испоручиоца  2, Понуди 

Испоручиоца  3, без ПДВ-а.  

У цену су урачунати сви трошкови Испоручиоца. 

Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама, без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог појединачног уговора или издате наруџбенице. 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора или 

увећати вредност по издатој наруџбеници, којим ће регулисати повећање уговорене вредности. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 5. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац ће упутити Испоручиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања 

појединачног уговора о јавној набавци. 

Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену,рокове,плаћање, гаранције и остало. 

Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за 

достављање понуде.  

Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Испоручиоцу 1 електронским путем.   
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Испоручилац 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу 

наручиоца  електронским путем.  

Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и 

Испоручилац је не може мењати. 

Наручилац и Испоручилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу 

са ЗЈН уколико је Испоручилац 1  доставио понуду  у свему у складу са закљученим  оквирним 

споразумом.   

Уколико Испоручилац 1 одбије да достави понуду, не достави понуду  у року из става 3. овог 

члана, достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не 

достави средство обезбеђења за појединачни уговор  Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 11. Оквирног 

споразума.  

Уколико Испоручилац  1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити 

позив Испоручиоцу 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци, па уколико и Испоручилац  2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће 

упутити позив Испоручилац 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 

уговора о јавној набавци.  

Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Испоручиоца 2 и 

Испоручиоца  3.  

Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 

Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Испоручиоцу 1, па 

ако он није умогућности да изврши услугу позваће Испоручиоцу 2 и на крају Извршиоцу 3. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 

Члан 6. 

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна, а након испоруке добра, на основу 

појединачног уговора о јавној набавци закљученог у складу са овим оквирним споразумом или 

издатом наруџбеницом.              

 

Рачун из претходног става се доставља Наручиоцу на адресу: ЈП "ВОДОВОД" Врање, улица 

Београдска 63, 17500 Врање 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Испоручилац је дужан да испоруку предмета набавке изврши у року који је дефинисан 

појединачним уговором о јавној набавци који је закључен између Наручиоца и Испоручиоца, у 

складу са овим оквирним споразумом.  

 

Рок за испоруку добара не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине представника 

Наручиоца која се упућује у писаној форми укључујући и е-mаil. 

 

Изузетно, када је то оправдано објективним околностима, Наручилац оставља могућност за 

потребом хитне (изненадне) испоруке, коју је понуђач дужан да изврши у року не дужем од 

један дан од пријема захтева. Лице задужено од стране наручиоца, захтев за хитном испоруком 

упутиће телефоном, с тим да ће истовремено упутити поруџбину и путем е-mаil-а у којој ће 

нагласити да је у питању хитна испорука.   

 

Испоручилац је у обавези да испоруку добара врши сукцесивно, а све према динамици и 

количини коју одреди наручилац.  

 

Испорука свих добара се врши у магацин наручиоца и том приликом Добављачи су обавезни да 

поштују време испоруке. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 8. 

За добро извршење посла-оквирни споразум: 

Испоручилац1,2,3 се обавезују да приликом закључења овог оквирног споразума, предају 

Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,вса назначеним 

износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, за део који се односи на 

једног понуђача. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 25 месеци од дана закључења овог Оквирног споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико  

- Испоручилац1, 2, 3,  не буде извршаваo своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 

оквирним споразумом, 

- не закључи појединачни уговор, уколико му буде додељен, 

не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 

 

Члан 9. 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог 

оквирног споразума 

 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а., са роком важности који 

је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све своје 

обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  

 

За отклањање грешака у гарантном року 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте 

мору бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице тече од дана последње извршене примопредаје добара, и траје 5 (пет) дана  

дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач 

у току трајања гарантног рока не отклони недостатке..  

 

ВИША СИЛА  

Члан 10. 
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Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу 

до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови 

извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од 

стране погођене  

вишом силом. 

Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег 

обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

РАСКИД СПОРАЗУМА 

 

Члан 11. 

Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 

међусобних обавеза. 

И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног 

споразума уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено 

обавести другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих 

спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о 

облигационим односима, Испоручилац нема права да изврши пренос потраживања на трећа 

лица без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 13. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 14. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном 

споразуму ће решавати споразумно.  

У случају да спор није могуће решити мирним путем, спор ће решавати Привредни суд у 

Лесковцу. 

 

Члан 15. 

Саставни део овог споразума чине: 

Прилог 1 – Техничка спецификација конкурсне документације 

Прилог 2 – Понуда Добављача бр. ______ од ____________ године 

Прилог 3 - Конкурсна документација објављена на Порталу јавних набавки под шифром 

___________________, дана ________________(доступно на Порталу јавних набавки, не 

прилаже се уз Споразум). 
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Члан 16. 

Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих 6 (шест) 

припадају Наручиоцу, а по 2 (два)  Испоручиоцима из овог оквирног споразума. 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ 1  НАРУЧИЛАЦ 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ  2 

ИСПОРУЧИЛАЦ  3 

 

 
 

 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој 

страни модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела оквирног споразума. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

оквирног споразума потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом модел оквирног споразума. 
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IX ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

са упуством како да се попуни 

 

Partija 1.  Spojni elementi za vodovod od LG i duktilnog liva 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 

Jed.cena sa 

PDV din 

ukupno bez 

PDV-din 

ukupno sa 

PDV-din 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (F-cev) PN 10, prema 

EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema 

EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, 

utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, 

navrtke, gumice i i zaptivke za sledeće prečnike: 

        

  

  DI F DN 80 10 kom       

  DI F DN 100 10 kom       

  DI F DN 150 10 kom       

  DI F DN 200 10 kom       

  DI F DN 250 6 kom       

2 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (FF-cev) PN 10, prema 

EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema 

EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, 

utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, 

navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  

  DI FF DN 50 L=200 6 kom       

  DI FF DN 80 L=400 10 kom       

  DI FF DN 100 L=400 10 kom       

  DI FF DN 150 L=400 5 kom       

  DI FF DN 200 L=400 3 kom       

  DI FF DN 65 L=400 5 kom       

  DI FF DN  80 L=500 6 kom       

  DI FF DN 100 L=500 4 kom       

  DI FF DN 150 L=500 2 kom       

  DI FF DN 200 L=500 2 kom       

  DI FF DN 80 L=600 6 kom       
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  DI FF DN 100 L=600 6 kom       

  DI FF DN 200 L=600 3 kom       

  DI FF DN 65 L=600 5 kom       

  DI FF DN 50 L=600 5 kom       

  DI FF DN 80 L=800 6 kom       

  DI FF DN 100 L=800 6 kom       

  DI FF DN 150 L=800 3 kom       

  DI FF DN 200 L=800 3 kom       

  DI FF DN 250 L=800 3 kom       

  DI FF DN 80 L=1000 6 kom       

  DI FF DN 100 L=1000 4 kom       

  DI FF DN 150 L=1000 3 kom       

  DI FF DN 200 L=1000 3 kom       

  DI FF DN 250 L=1000 3 kom       

  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 80 4 kom       

  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 100 4 kom       

  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 150 2 kom       

  DI sa srednjom prirubnicom flanš  DN 200 2 kom       

3 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (T-komad), PN 10, 

prema EN 545 duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj 

prema EN 14901, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10/16 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  

  DI T DN 50 5 kom       

  DI T DN 65 5 kom       

  DI T DN 80 5 kom       

  DI T DN 100 5 kom       

  DI T DN 150 5 kom       

  DI T DN 200 5 kom       

4 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (T-komad redukovan), 

PN 10, prema EN 545 duktilni liv prema EN 1563, epoksi 

praškasti sloj prema EN 14901, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 

10/16 uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  

  DI Red. T DN 80 / DN 50 3 kom       
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  DI Red. T DN 100 / DN 65 3 kom       

  DI Red. T DN 100 / DN 50 6 kom       

  DI Red. T DN 100 / DN 80 6 kom       

  DI Red. T DN 150 / DN 80 5 kom       

  DI Red. T DN 150 / DN 100 5 kom       

  DI Red. T DN 200 / DN 80 3 kom       

  DI Red. T DN 200 / DN 100 3 kom       

  DI Red. T DN 200 / DN 150 3 kom       

  DI Red. T DN 250 / DN 100 2 kom       

  DI Red. T DN 250 / DN 200 2 kom       

5 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (TT-komad), PN 10 

prema EN 545 duktilno gvožđe, epoksi praškasti sloj prema EN 

14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, 

utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10 uključujući zavrtnje, 

navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike: 

        

  

  DI TT DN 80 / DN 80 4 kom       

  DI TT DN 100 / DN 100 4 kom       

  DI TT DN 200 / DN 200 2 kom       

  DI TT DN 250 / DN 250 2 kom       

6 Nabavka i dostava cevi od duktilnog liva (FFR-cev) PN 10, prema 

EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi praškasti sloj prema 

EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše prema EN 1092-2, 

utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10/16 uključujući zavrtnje, 

navrtke, gumice i zaptivke za sledeće prečnike: 

       

  

  DI FFR DN 80 / DN 50 6 kom       

  DI FFR DN 80 / DN 65 6 kom       

  
DI FFR DN 100 / DN 50 10 kom    

                      -   

RSD  

  

  
DI FFR DN 100 / DN 65 10 kom    

                      -   

RSD  

  

  DI FFR DN 100 / DN 80 10 kom       

  DI FFR DN 125 / DN 80 2 kom       

  DI FFR DN 125 / DN 100 2 kom       

  DI FFR DN 150 / DN 100 5 kom       

  DI FFR DN 150 / DN 125 2 kom       
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  DI FFR DN 200 / DN 80 4 kom       

  DI FFR DN 200 / DN 100 4 kom       

  DI FFR DN 200 / DN 150 4 kom       

  DI FFR DN 250 / DN 100 3 kom       

  DI FFR DN 250 / DN 200 3 kom       

7 Nabavka i dostava luka 90° (Q-komad) za cev od duktilnog liva, 

PN 10, prema EN 545, duktilni liv prema EN 1563, epoksi 

praškasti sloj prema EN 14901, radni pritisak do PN 16, flanše 

prema EN 1092-2, utiskivanje prema DIN 2501 - PN 10/16 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  

  DI Q 90° DN 80 5 kom       

  DI Q 90° DN 100 5 kom       

  DI Q 90° DN 150 5 kom       

  DI Q 90° DN 200 3 kom       

  DI Q 90° DN 250 2 kom       

8 Nabavka i dostava N-komada (savijen pod uglom od 90°), PN 10, 

duktilni liv prema DIN 1691, tip sa flanšom, utiskivanje prema 

DIN 2501 - PN 10, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke za sledeće prečnike 

       

  

  Luk N komad - od duktilnog liva DN 80   kom       

9 Nabavka i dostava slepih prirubnica (X-komadi), epoksi praškasti 

sloj (GGG 250), prirubnice izbušene prema DIN 2501-PN 10, 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  

  DI X kom DN 50 10 kom       

  DI X kom DN 80 10 kom       

  DI X kom DN 100 10 kom       

  DI X kom DN 150 5 kom       

  DI X kom DN 200 5 kom       

  DI X kom DN 250 5 kom       

10 Nabavka i dostava praznih prirubnica (X-komadi), epoksi 

praškasti sloj (GGG 250), prirubnice izbušene prema DIN 2501-

PN 10, uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  

  DI XI kom DN 50 / DN 2" 20 kom       
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11 Nabavka i dostava širokog spektra E-Multi-joint spojnica sa 

promenljivim opsegom tuljaka prirubnica, prirubnica izbušena 

prema DIN 2501, spojnice u skladu sa ISO 9002, epoksi praškasti 

sloj ili rilsan najlon 11 zaštićen. PN10/16 od duktilnog liva. 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  

  E-MJ Adapter DN 50/46-71 5 kom       

  E-MJ Adapter DN 65/69-90 5 kom       

  E-MJ Adapter DN 80/84-105 5 kom       

  E-MJ Adapter DN 100/104-132 5 kom       

  E-MJ Adapter DN 125/132-155 1 kom       

  E-MJ Adapter DN 150/154-192 3 kom       

  E-MJ Adapter DN 200/192-232 5 kom       

  E-MJ Adapter DN 250/267-310 5 kom       

12 Nabavka i dostava U-Multi Joint spojnica ili spojnica sa 

promenljivim opsegom, sa fleksibilnim priključnim krajevima na 

obe strane, spojnice u skladu sa ISO 9002, epoksi praškasti sloj ili 

rilsan najlon 11 zaštićen, PN 10, od duktilnog liva, pogodna za 

korišćenje na nestandardnim cevima od bilo kog materijala, 

uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke za sledeće 

prečnike: 

       

  

  U-MJ DN 50/46-71 5 kom       

  U-MJ DN 65/69-90 5 kom       

  U-MJ DN 80/84-105 5 kom       

  U-MJ DN 100/104-132 5 kom       

  U-MJ DN 125/132-155 1 kom       

  U-MJ DN 150/154-192 3 kom       

  U-MJ DN 200/192-232 5 kom       

  U-MJ DN 250/267-310 5 kom       

13 Nabavka i dostava fleksibilnih komada na rasklapanje (MDK-

komad) od GGG 40. Unutrašnja i spoljašnja zaštita od korozije 

epoksi slojem,uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i zaptivke . 

Dimenzije prirubnice prema EN 1092-1, PN 10 za sledeće 

prečnike: 

       

  

  MDK fix (GGG) DN 50 10 kom       

  MDK fix (GGG) DN 65 10 kom       
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  MDK fix (GGG) DN 80 10 kom       

  MDK fix (GGG) DN 100 5 kom       

  MDK fix (GGG) DN 150 2 kom       

  MDK fix (GGG) DN 200 2 kom       

  MDK fix (GGG) DN 250 2 kom       

  MDK fix (GGG) DN 300 2 kom       

  MDK fix (GGG) DN 400 5 kom       

14 Nabavka i dostava reparaturnih spojnica od prohroma AISI 304 ili 

AISI 316L, sa bešavnom gumom i vulkaniziranom površinom 

mosta, za AC i PVC cevi. Bez specijalnog alata za montiranje i za 

rad u mreži pod pritiskom.Spojka treba da ima obujmicu i stezač 

od č.4580. 

       

  

  DN3/4" 5 kom       

  DN1" 10 kom       

  DN50 6 kom       

  DN80 5 kom       

  DN100 5 kom       

  DN150 3 kom       

  DN200 3 kom       

15 Nabavka i dostava Žibo spojnica, različitog tipa.za AC cevi.          

  DN50 tip B 5 kom       

  DN60 tip B 5 kom       

  DN80 tip B 5 kom       

  DN80 tip D 5 kom       

  DN100 tip B 10 kom       

  DN100 tip C 10 kom       

  DN100 tip D 5 kom       

  DN125 tip C 10 kom       

  DN125 tip D 10 kom       

  DN150 tip B 5 kom       

  DN150 tip C 10 kom       

  DN150 tip D 10 kom       

  DN200 tip C 5 kom       

  DN200 tip D 5 kom       
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16 Nabavka i dostava Zupčaste spojke za PE cevi. Komplet u paru po 

dve poluspojnice 
       

  

  DN63 SDR17 10 kom       

  DN90 SDR17 10 kom       

  DN110 SDR17 10 kom       

17 Nabavka i dostava SSP livene spojnice za AC cevi.           

  DN50 tip B 5 kom       

  DN60 tip B 5 kom       

  DN80 tip B 5 kom       

  DN80 tip D 5 kom       

  DN100 tip B 10 kom       

  DN100 tip C 10 kom       

  DN100 tip D 5 kom       

  DN125 tip C 10 kom       

  DN125 tip D 10 kom       

  DN150 tip B 5 kom       

  DN150 tip C 10 kom       

  DN150 tip D 10 kom       

  DN200 tip C 5 kom       

  DN200 tip D 5 kom       

19 Nabavka i dostava EKS fazonskih komada za PVC KM cevi. 

Materijal GGG 40 po EN1092-2 sa bitumenizirajučom zaštitom i 

EPOXY prahom. Nazivni pritisak NP 10 bari 

       

  

  DN 50/63 6 kom       

  DN 80/90 6 kom       

  DN 100/110 20 kom       

  DN 150/160 10 kom       

  DN 200/225 4 kom       

19 Nabavka i dostava podesivog prirubničkog zaptivača za izradu 

veze prilikom osnog zakošenja do 80. 
       

  

  PPZ DN100 3 kom       

  PPZ DN150 5 kom       

  PPZ DN200 5 kom       
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20 Nabavka i dostava podesivog prirubničkog prstena od duktila, za 

izradu veze prilikom osnog zakošenja do 60. 
       

  

  PPP DN250 2 kom       

  PPP DN300 2 kom       

  PPP DN400 2 kom       

  PPP DN600 2 kom       

21 Nabavka i dostava duktilne EXTRA spojnice za sanaciju cevi bilo 

kog materijala. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke . 

       

  

  E DN 60 tip C 10 kom       

  E DN 60 tip D 5 kom       

  E DN 80 tip C 10 kom       

  E DN 80 tip D 5 kom       

  E DN 100 tip C 10 kom       

  E DN 100 tip D 5 kom       

  E DN 125 tip C 3 kom       

  E DN 125 tip D 3 kom       

  E DN 150 tip C 3 kom       

  E DN 150 tip D 3 kom       

  E DN 200 tip C 3 kom       

  E DN 200 tip D 3 kom       

  E DN 250 tip C 2 kom       

  E DN 250 tip D 2 kom       

  E DN 300 tip C 2 kom       

  E DN 300 tip D 2 kom       

22 Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA spojnice za sanaciju 

cevi bilo kog materijala. Dozvoljeno odstupanje cevi koje se 

spajaju je do 5o.Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke . 

       

  

  LE DN200 2 kom       

  LE DN250 2 kom       

  LE DN300 1 kom       

23 Nabavka i dostava duktilne LONG EXTRA SPECIAL spojnice 

za sanaciju AC cevi. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, 

gumice i zaptivke . 
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  LES DN 200 - Tip C 1 kom      

  LES DN 250 - Tip C 1 kom      

  LES DN 600 - Tip C 1 kom      

  LES DN 250 - Tip D 1 kom      

  LES DN 600 - Tip D 1 kom      

24 Nabavka i dostava duktilne COMBI spojnice za izradu spoja 

raznorodnih cevi. Komplet uključujući zavrtnje, navrtke, gumice i 

zaptivke . 

       

  

  Combi DN 80 3 kom      

  Combi DN 100 3 kom      

  Combi DN 150 3 kom      

  Combi DN 200 3 kom      

  Combi DN 250 3 kom      

Ukupno Partija 1.  Spojni elementi za vodovod od LG i duktilnog liva: 
  

 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 1: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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Partija 2.  Polietilenski materijal za vodovod 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 

Jed.cena sa 

PDV din 

ukupno bez 

PDV-din 

ukupno sa PDV-

din 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 HDPE Cevi. Nabavka i dostava Cevi od polietilena visoke gustine HDPE - 

PE100 - prema DIN 8074/8075, radni pritisak  20 C/PN10/PN16, cevi 

moraju da budu otporne na UV zračenje i mraz i obeležene plavom bojom. 

Na svakoj cevi mora biti obeležen proizvođač, vrsta , profil, pritisak i datum 

proizvodnje. Normativ SDR 17 PN 10 i SDR 11 PN16, sa koeficijentom 

sigurnosti c=1.25 fitinzi EN 12201-3 sertifikat DVGW i ISO 9001:2001 i 

ISO 14001:2004 ''ili odgovarajuće''. Cevi prečnika do DN110 mogu biti u 

namotajima a cevi prečnika većeg od DN110 moraju biti isporučene u 

šipkama. 

Dokaz: Standard izdat od strane  nezavisne ovlašćene laboratorije. 

        

  

  DN 20 - SDR 17 200 m      

  DN 25 - SDR 17 600 m      

  DN 32 - SDR 17 1000 m      

  DN 40 - SDR 17 300 m      

  DN 50 - SDR 17 300 m      

  DN 63 - SDR 17 500 m      

  DN 75 - SDR 17 200 m      

  DN 90 - SDR 17 1000 m      

  DN 110 - SDR 17 5000 m      

  DN 160 - SDR 17 600 m      

  DN 225 - SDR 17 600 m      

  DN 110 - SDR 11 100 m      

  DN 160 - SDR 11 100 m      

  DN 225 - SDR 11 100 m      

2 Nabavka i dostava T-komada istog prečnika PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim 
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grejačem za idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. T- 

komad je sa integrisanim mufovima. Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom hlađenja. Žice 

vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima.Trajno obeležiti 

informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću 

vodu. 

  PE EFW T OD 90 10 kom       

  PE EFW T OD 110 10 kom       

  PE EFW T OD 160 5 kom       

3 Nabavka i dostava redukovanog T-redukcijskog komada PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim 

grejačem za idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. T- 

komad je sa integrisanim mufovima. Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom hlađenja.Žice 

vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima. Trajno obeležiti 

informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću 

vodu. 

        

  

  PE EFW Red. T OD 110/OD 75 10 kom       

  PE EFW Red. T OD 110/OD 90 10 kom       

  PE EFW Red. T OD 160/OD 63 10 kom       

  PE EFW Red. T OD 160/OD 90 10 kom       

  PE EFW Red. T OD 160/OD 110 5 kom       

  PE EFW Red. T OD 225/OD 90 3 kom       

  PE EFW Red. T OD 225/OD 110 3 kom       

  PE EFW Red. T OD 225/OD 160 3 kom       

4 Nabavka i dostava T-komada istog prečnika PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim 

grejačem za idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. T-

komad je sa slobodnim krajevima. Za upotrebu bez držanja uređaja. 

Prikladno za pijaću vodu. 

       

  

  PE T OD 63 10 kom       

  PE T OD 90 10 kom       

  PE T OD 110 10 kom       

  PE  T OD 160 10 kom       

5 Nabavka i dostava redukovanog T-redukcijskog komada PE 100/ SDR 17 za 

povezivanje elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim 
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grejačem za idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. T-

komad je sa slobodnim krajevima. Potpuno automatski proces 

elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom hlađenja.Žice 

vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima. Trajno obeležiti 

informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću 

vodu. 

  PE  Red. T OD 110/OD 75 5 kom       

  PE  Red. T OD 110/OD 90 5 kom       

  PE  Red. T OD 160/OD 63 5 kom       

  PE  Red. T OD 160/OD 90 5 kom       

  PE  Red. T OD 160/OD 110 5 kom       

  PE  Red. T OD 225/OD 90 2 kom       

  PE  Red. T OD 225/OD 110 2 kom       

  PE  Red. T OD 225/OD 160 2 kom       

6 Nabavka i dostava luka 45° PE 100/ SDR 17 za povezivanje 

elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim grejačem za 

idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. Potpuno 

automatski proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima.Trajno 

obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno 

za pijaću vodu. 

       

  

  PE EFW Luk  45° OD 90 2 kom       

  PE EFW Luk  45° OD 110 5 kom       

  PE EFW Luk  45° OD 160 5 kom       

  PE EFW Luk  45° OD 225 5 kom       

7 Nabavka i dostava luka 90° PE 100/ SDR 17 za povezivanje 

elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim grejačem za 

idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. Potpuno 

automatski proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima.Trajno 

obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno 

za pijaću vodu. 

        

  

  PE EFW Luk  90° OD 63 20 kom       

  PE EFW Luk  90° OD 90 20 kom       

  PE EFW Luk  90° OD 110 30 kom       

  PE EFW Luk  90° OD 160 20 kom       
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  PE EFW Luk  90° OD 225 10 kom       

  PE EFW Luk  90° OD 280 2 kom       

8 Nabavka i dostava N-komada PE 100/ SDR 17 za povezivanje 

evektrofuzionim zavarivanjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim grejačem za 

idealan prenos toplote i dodatno široke fuzione zone. Potpuno automatsko 

elektrofuziono zavarivanje sa barkodovima i kratkim periodom 

hlađenja.Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima.Trajno 

obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno 

za pijaću vodu. 

       

  

  PE EFW Luk  90° (WF) OD 90 5 kom       

9 Nabavka i dostava tuljka sa flansom PE 100/SDR 17 sa produženim 

odvojkom za povezivanje elektrofuzionim zavarivanjem i 1 (jedna) 

slobodna prirubnica od čelika i fiberglasa ojačana PP-slojem. Dimenzije 

prirubnice prema DIN 2501-T1. Jedinična cena uključuje i zavrtnje, 

navrtke, zaptivke, gumice i slobodnu prirubnicu 

       

  

  PE EFW Tuljak   OD 63 20 kom       

  PE EFW Tuljak   OD 75 20 kom       

  PE EFW Tuljak   OD 90 20 kom       

  PE EFW Tuljak   OD 110 50 kom       

  PE EFW Tuljak   OD 160 20 kom       

  PE EFW Tuljak   OD 225 20 kom       

  PE EFW Tuljak   OD 280 10 kom       

10 Nabavka i dostava kompaktne prelazne spojnice za elektrofuziono 

zavarivanje sa izloženim grejačem za prenos toplote, velika dubina za unos, 

široka fuziona zona sa dodatkom hladnih zona na kraju,kao i prelazne 

oblasti za sprečavanje protoka istopljenog materijala, za korišćenje bez 

držanja uređaja. Muški navoj sa mesinganim krajem trajno postavljen u 

HD-PE. Prikladno za ugradnju pijaće vode. 

       

  

  PE/mesing EFW muško OD 25/3/4" 50 kom       

  PE/mesing EFW muško OD 32/1" 50 kom       

  PE/mesing EFW muško OD 63/2" 20 kom       

11 Nabavka i dostava kompaktne redukcione prelazne spojnice za 

elektrofuziono zavarivanje sa izloženim grejačem za prenos toplote, velika 

dubina za unos, široka fuziona zona sa dodatkom hladnih zona na kraju, kao 

i prelazne oblasti za sprečavanje protoka istopljenog materijala, za 

korišćenje bez držanja uređaja. Muški navoj sa mesinganim krajem trajno 

postavljen u HD-PE. Prikladno za ugradnju pijaće vode. 
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  EFW Red. spojnice OD 32/25 20 kom       

  EFW Red. spojnice OD 110/63 20 kom       

  EFW Red. spojnice OD 110/90 20 kom       

  EFW Red. spojnice OD 160/110 20 kom       

12 Nabavka i dostava spojnica PE 100/ SDR 17 za povezivanje 

elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim grejačem za 

idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone.Potpuno 

automatski proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja.Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima. Trajno 

obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno 

za pijaću vodu. 

       

  

  PE EFW spojka  OD 32 50 kom       

  PE EFW spojka  OD 63 50 kom       

  PE EFW spojka  OD 75 10 kom       

  PE EFW spojka  OD 90 20 kom       

  PE EFW spojka  OD 110 20 kom       

  PE EFW spojka  OD 160 20 kom       

  PE EFW spojka  OD 225 10 kom       

13 Nabavka i dostava redukovanih spojnica PE 100 / SDR 17 za povezivanje 

elektrofuzionim zavarivanjem za izloženim i čvrsto ugrađenim grejačima za 

idealan prenos toplote i dodatno širokih fuzionih zona. Potpuno automatski 

proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom hlađenja. 

Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima.Trajno obeležiti 

informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno za pijaću 

vodu. 

       

  

  PE EFW Red. spojka  OD 90 / OD 63 5 kom       

  PE EFW Red. spojka  OD 90 / OD 75 5 kom       

  PE EFW Red. spojka  OD 110 / OD 90 5 kom       

  PE EFW Red. spojka  OD 160 / OD 90 5 kom       

  PE EFW Red. spojka  OD 160 / OD 110 5 kom       

  PE EFW Red. spojka  OD 225 / OD 160 5 kom       
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14 Nabavka i dostava  završnih kapa-blinda PE 100/ SDR 17 za povezivanje 

elektrofuzionim varenjem sa izloženim i čvrsto ugrađenim grejačem za 

idealno prenošenje toplote i dodatno široke fuzione zone. Potpuno 

automatski proces elektrofuzionog varenja sa barkodom i kratkim periodom 

hlađenja. Žice vidljive bez ikakvog sloja polietilena na njima. Trajno 

obeležiti informacijama o seriji. Za upotrebu bez držanja uređaja. Prikladno 

za pijaću vodu. 

       

  

  EFW završna kapa DN90 5 kom       

  EFW završna kapa DN110 5 kom       

  EFW završna kapa DN160 5 kom       

15 Nabavka i dostava elektrofuzionih ogrlica za montažu pod pritiskom sa 

integrisanim servisnim ventilom napravljenim od kompaktnog dela u HD-

PE (PE 100) bez navojne veze. Uključena i ugradbena garnitura od 

nerđajućeg čelika 1.4035. Slavina bez curenja i opiljaka do PN 16. 

Integrisana bušilica sa gornjom i donjom kočnicom, vođena u metalnom 

rukavu, sa izloženim grejnim elementom za oprimalni prenos toplote.  

       

  

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 63 / OD 32 20 kom       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 90 / OD 32 20 kom       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 110 / OD 32 200 kom       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 110 / OD 63 20 kom       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 160 / OD 32 50 kom       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 160 / OD 63 10 kom       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 225 / OD 32 30 kom       

  PE Sedlo  EFW int. SV OD 225 / OD 63 10 kom       

16 Nabavka i dostava elektrofuzione ogrlice za montažu pod pritiskom 

PE100/SDR 17 sa slavinom za točenje bez curenja i opiljaka do PN 16, bez 

integrisanog sevisnog ventila. Integrisana bušilica sa gornjom i donjom 

kočnicom, vođena u metalnom rukavu. Sa izloženim grejnim elementom za 

optimalni prenos toplote. U kompletu dostaviti i odgovarajući servisni 

ventil zasebno. 

       

  

  Elektrofuziona ogrlica EFW OD 110/32 20 kom       

  Elektrofuziona ogrlica EFW OD 160/32 10 kom       
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17 Nabavka i dostava ogrlica sa navojnim priključkom za izradu KVP - kućnog 

vodovodnog priključka, za vezu sa čeličnim i AC cevima. Ogrlica od 

nodularnog liva GJS-400 (GGG40),za nominalni pritisak NP 10/16 bari sa 

prohormskom trakom obloženom gumom za naleganje na cev i integrisanim 

dihtungom prema navojnom izvodu, Komplet zajedno sa odgovarajućim 

servisnim ventilom za kućni priključak DN1" i odgovorajućom 

teleskopskom ugradbenom garniturom 

       

  

  KVP DN 200/1" ( ACC ) 10 kom       

  KVP DN 150/1" ( ACC ) 10,5 kom       

  KVP DN 100/1" ( ACC ) 20 kom       

  KVP DN 80/1" ( ACC ) 20 kom       

  KVP DN 60/1" ( ACC ) 10 kom       

18 Nabavka i dostava ogrlica sa navojnim priključkom za izradu KVP - kućnog 

vodovodnog priključka, za vezu sa PE i PVC cevima. Ogrlica od 

nodularnog liva GJS-400 (GGG40),za nominalni pritisak NP 10/16 bari, 

obložena gumom iznutra, sa dihtungom na navojnom izvodu. Podrazumeva 

se komplet zajedno sa odgovarajućim servisnim ventilom za kućni 

priključak DN1" i odgovorajućom teleskopskom ugradbenom garniturom 

       

  

  KVP DN 200/1" ( PVC ) 10 kom       

  KVP DN 150/1" ( PVC ) 10,5 kom       

  KVP DN 100/1" ( PVC ) 20 kom       

  KVP DN 80/1" ( PVC ) 20 kom       

  KVP DN 50/1" ( PVC ) 5 kom       

Ukupno Partija 2.  Polietilenski materijal za vodovod   

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 2: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
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Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 

 

 

 

Partija 3.  Ventili za vodovod, hidranti i armature 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 

Jed.cena sa PDV 

din 

ukupno bez PDV-

din 

ukupno sa PDV-

din 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Nabavka i dostava pljosnatih zatvarača, PN 16, DIN 

3352/P4, lice na lice dimenzija prema EN 558-1 GR14-

kratka verzija (DIN 3202-F4) dimenzije prirubnice i 

utiskivanja prema EN 1092-2 PN 10 (DIN 28605/DIN 

2501), telo i poklopac od duktilnog liva EN-GJS-400-18 

prema EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), fluidizovano korito 

sa epoksi praškastim slojem iznutra i spolja prema EN 14901 

prema zahtevanom kvalitetu i testovima za RAL-Quality 

Mark 662, klin od duktilnog liva EN-GJS-400-18 prema EN 

1563 (GGG 400-DIN 1693), iznutra zaštićen od korozije, 

spolja zatvoren vulkanizovanim EPDM,  sa nepodižućom 

ugradbenom garniturom od nerđajućeg čelika (min. ocena 

kvaliteta 1.4021-X20Cr13), valjani navoj, ugradbena 

garnitura u delu pečaćenja O-prstena ispolirana, zavrtnji 

zaštićeni od korozije potapanjem i zapečaćeni voskom i 

zaptivenim poklopcem, gladak pravo do bušotine, 

zapečaćena ugradbena garnitura brojnim sistemom O-prstena 

i dodatnim ponovnim zapečaćenjem. Vođenje ugradbene 

garniture zaštićeno od vode i prljavštine od spolja kliznim 

prstenom. O-prstenovi urađeni u nekorozivnom materijalu 
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prema DIN 3547-P1, od DN 250 dodatne osovine vode dva 

aksialna ožljebljena kuglična ležaja, uključujući zavrtnje, 

navrtke, gumice i zaptivke kao i ručni točak, komplet sa 

garniturom za sledeće prečnike: 

  DI GV Pljosnati DN 50 10 kom       

  DI GV Pljosnati DN 65 10 kom       

  DI GV Pljosnati DN 80 15 kom       

  DI GV Pljosnati DN 100 15 kom       

  DI GV Pljosnati DN 150 5 kom       

  DI GV Pljosnati DN 200 3 kom       

  DI GV Pljosnati DN 250 2 kom       

2 Nabavka i dostava pljosnatih zatvarača sa produžetkom za 

elektrofuziono zavarivanje, telo i poklopac od duktilnog liva 

EN-GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400 -DN 1693), 

iznutra i spolja obložen epoksi praškastim slojem prema DIN 

30667-T2 u saglasnosti sa DIN 3476 i svim zahtevima 

kvaliteta i Nerđejuća ugradbena garnitura od St 1.4021 

(X20Cr13) sa namotanimnavojem. Klin od duktilnog liva 

EN-GJS-400-18 prema EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), 

unutra i spolja u potpunosti pokriven gumenim 

vulkanizovanim elastomerom, pogodan za pijaću vodu sa 

slivnikom. O-prstenovi od elastomera, obloženi 

nekorozivnim materijalom (prema DIN 3547-T1) i mogu se 

zameniti pod pritiskom (prema SO 7259) do DN 200, za DN 

250 i više bez pritiska. PE-produžetak standardna verzije od 
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PE 80 ubačen kalup. Komplet ventil sa garniturom 

  DI GV EFW Tail DN 63 5 kom       

  DI GV EFW Tail DN 90 10 kom       

  DI GV EFW Tail DN 110 10 kom       

  DI GV EFW Tail DN 160 5 kom       

3 Nabavka i dostava polietilenskog PEkuglastog venitla 

PE100 PN16, za podzemnu ugradnju, zajedno sa 

odgovarajućom teleskopskom garniturom u kompletu. 

       

  

  PE ball valve DN 63 2 kom       

  PE ball valve DN 90 5 kom       

  PE ball valve DN 110 5 kom       

4 Nabavka i dostava magnetnog kuglastog ventila na 

zaključavanje PN 20 od mesinga i nerđajućeg čelika sa 

specijalnom konstrukcijom u glavi ventila za kućne 

konekcije. Specijalna konstrukcija služi da spreči ponovno 

otvaranje ventila nakon što je on zatvoren.  

       

  

  Kuglasti ventili   Magn. Lock DN 3/4" 20 kom       

  Kuglasti ventili   Magn. Lock DN 1" 20 kom       

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 1/2" 20 kom       

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 3/4" 20 kom       

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 1" 20 kom       

  Kuglasti ventili nerđajući zenski deo  DN 50 10 kom       

5 Nabavka i dostava odgovarajućeg ključa za zatvaranje i 

otvaranje magnetnog kuglastog ventila PN20 od mesinga. 
       

  

  Ključ za otvaranje magnetnog ventila 3 kom       

6 Nabavka i dostava vazdušnih ventila sa duplim otvorom, 

automatski, sa ulazom za prirubnicu utisnutu do DN 2501, 

PN, telo i poklopac od sivog gvožđa prema DIN 1691, telo i 

poklopac svuda sa praškastim slojem, max. Kapacitet 

ispuštanja vazduha: ne manji od 54m³/h, radni pritisak: 1-16 

bara, uključujući zavrtnje, navrtke i zaptivke. 

       

  

  Vazdušni ventil sa duplim otvorom DN 80 3 kom       

  Vazdušni ventil sa duplim otvorom DN 100 3 kom       



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 39/2019 – Водоводни и канализациони материјал    115/ 138 

7 Nabavka i dostava žabljih poklopaca od livenog gvožđa i 

prirubnicom PN 16. Prirubnica utisnuta prema ANSI 125, 

EN 1092. Lice na lice dimenzije prema DIN 3202-K3. 

Telo- liveno gvožđe 

Disk - nerđajući čelik 

Držač šarki - nerđajući čelik 

Čioda šarke - nerđajući čelik 

       

  

  Žablji pok. Ventil  DN 100 2 kom       

  Žablji pok. Ventil  DN 150 2 kom       

  Žablji pok. Ventil  DN 200 1 kom       

8 Nabavka i dostava nadzemnih hidranata, PN 10 prema DIN 

3221 - 3222 izlaz za bajonetnu spojnicu; napojna cev i baza 

od sivog gvožđa EN-GJL-250 prema EN 1561 (GG-250-

DIN 1691), svuda sa epoksi praškastim slojem do EN 14901 

u skladu sa zahtevanim testovima i kvalitetom. Debljina 

sloja min. 250µm, nula poroznosti: min 3000 V spark testa, 

trenje: min 12N/mm², osovina od nerđajućeg čelika (min. 

ocena kvaliteta 1.4021); odvodni sistem za oslobađanje 

pritiska, utikač za osovinu i ventil se mogu zameniti sa vrha 

hidranta; bazna prirubnica utisnuta prema EN 1092-2 PN 10 

(DIN 2501-PN10), uključujući zaptivke, zavrtnje i navrtke 

za sledeće prečnike: 

       

  

  NPH Hidrant DN 80 RD 1000 10 kom       

9 Nabavka i dostava podzemnih hidranata, PN 10, prema DIN 

3221 izlaz za bajonetnu spojnicu; napojna cev i baza od 

sivog gvožđa EN-GJL-250 prema EN 1561 (GG 250-DIN 

1691), svuda sa epoksi praškastim slojem do EN 14901 u 

skladu sa zahtevanim testovima i kvalitetom.Ugradbena 

garnitura od nerđajućeg čelika (min. ocena kvaliteta 1.4021); 

odvodni sistem za oslobađanje pritiska, ugradbena garnitura 

i ventil se mogu zameniti sa vrha hidranta; bazna prirubnica 

utisnuta prema EN 1092-2 PN 10 (DIN 2501 - PN10). 

       

  

  PPH Hidrant DN 80 RD 1000 10 kom       



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 39/2019 – Водоводни и канализациони материјал    116/ 138 

10 Nabavka i dostava odgovarajućih ormarića za nadzemne 

hidrante, sa svom potrebnom opremom u njima i to: 

Hidrantsko crevo C (Ø52)/15m vezano pot. spojkama - 2 

komada 

Mlaznica C, sa stab. spojkama - 2 komada 

Ključ ABC - 2 komada 

Ključ za nadzemni hidrant - 1 komad 

       

  

  Jednokrilni ormarić za nadzemni hidrant - komplet 5 kom       

11 Nabavka i dostava odgovarajućih ormarića za podzemne 

hidrante, sa svom potrebnom opremom u njima i to: 

Hidranski nastavak DN80 (B)/2C - 1 komad 

Hidrantsko crevo C (Ø52)/15m vezano pot. spojkama - 4 ili 

2 komada 

Mlaznica C, sa stab. spojkama - 2 komada 

Ključ ABC - 2 komada 

Ključ T - 1 komad 

       

  

  Dvokrilnii ormarić za podzemni hidrant - komplet 5 kom       

12 Nabavka i dostava odgovarajućih zidnih ormarića za 

unutrašnje hidrante, sa svom potrebnom opremom u njima i 

to: Hidrantsko crevo C/Ø 52, 15m vezano pot. spojkama C 

Mlaznica sa ventilom C/Ø 52 Al sa stab. spojkom C 

Ugaoni hidr. ventil Al, sa stabilnom spojkom C 

       

  

  
Zidni ormarić za podzemni hidrant - komplet 5 kom    

                      -   

RSD  

  

13 Nabavka i dostava hvatača nečistoće od duktilnog liva 

GGG40 za nominalni pritisak NP10/16 bari, sa EPOYX 

zaštitom. 

        

  

  Y- hvatač  DN 50 10 kom       

  Y- hvatač  DN 60 5 kom       

  Y- hvatač  DN 80 5 kom       

  Y- hvatač  DN 100 2 kom       

  Y- hvatač  DN 150 1 kom       

  Upozoravajuća traka plave boje, za vodovodne cevi - Metal 

Insert 
500 m       

  

Ukupno  Partija 3.  Ventili za vodovod, hidranti i armature  
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Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 3: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 

 

 

 

 

 

Partija 4.  Ulične kape i  teleskopske garniture 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 

Jed.cena sa PDV 

din 

ukupno bez 

PDV-din 

ukupno sa PDV-

din 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Nabavka i dostava površinskih kapa, od sivog gvožđa prema 

DIN 1691, sa slojem bitumena, min. test opterećenja za 

poklopac: 200KN, min. Test opterećenja za telo: 400KN. 

Visina: 265 mm, širina dna: 270 mm 
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  Ulična kapa za GV Ventil  50 kom       

2 Nabavka i dostava površinskih kapa, ne mogu se prilagođavati, 

od sivog gvožđa prema DIN 1691, sa slojem bitumena, min. 

Test opterećenja za poklopac: 200KN, min. Test opterećenja za 

telo: 400KN. 

Visina: 250 mm, širina dna: 190 mm 

       

  

  Ulična kapa za  servisni ventil SV 200 kom       

3 Nabavka i dostava površinske kape sa poklopcem za podzemni 

hidrant. Površinska kapa prati DN 4055 za podzemni hidrant 

DN 80, 

Materijal: kutija i poklopac sivi liv -GG 25, bitumenizovani. 

       

  

  Ulična kapa f. BHydrant DN 80 20 kom       

4 Nabavka i dostava teleskopske produžene ugradbena garniture 

za podzemnu ugradnju pljosnatih zatvarača. Produžena 

ugradbena garnitura za teleskopsko produženje dubine poklopca 

cevi, zaštitna cev i rukav cev od PE, teleskopski, sa stopirajućim 

uređajem protiv izvlačenja, galvanizovano, kockasta šipka sa 

glavom garniture od GGG 40, teleskopski u kockastoj cevi sa 

operativnim navrtkom od GGG 40, podešavajuća visina, DN 50 

- DN 200: sa okruglim poklopcem sa navojem za 

pričvršćivanjem na poklopac ventila. 

        

  

  Garnitura f. GV DN 50 10 kom       

  Garnitura f. GV DN 65 10 kom       

  Garnitura f. GV DN 80 10 kom       

  Garnitura f. GV DN 100 20 kom       

  Garnitura f. GV DN 150 10 kom       

  Garnitura f. GV DN 200 10 kom       

5 Nabavka i dostava ugradbenih garnitura za servisne ventile, 

krutog tipa, otvor ugradbene garniture i plitak vrh ugradbene 

garniture od čelika, galvanizovan, spojnica i glava ugradbene 

garniture od duktilnog liva GGG 40, zaštićeni od korozije, 

zapečaćeno na vrhu zbog zaštite od ulaska površinske vode i 

prljavštine, kočnica na izvlačenje (stop disk) uključujući spoljnu 

i unutrašnju zaštitnu PE cev pogodnu za servisne ventile DN 1" 

- DN 2" (sa navojnom vezom) pogodnom za nabavljene servisne 

ventile, za sledeće prečnike i dubinu poklopca cevi. 

        

  

  Garnitura f. SV DN 1" 30 kom       
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  Garnitura f. SV DN 2" 15 kom       

Ukupno Partija 4.  Ulične kape i  teleskopske garniture 

  
 

  

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 4: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 

 

Partija 5. Cevi i fazonski elementi za kanalizaciju 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 

Jed.cena sa 

PDV din 

ukupno bez 

PDV-din 

ukupno sa 

PDV-din 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 39/2019 – Водоводни и канализациони материјал    120/ 138 

1 Nabavka i dostava Jednoslojne kompaktne PVC cevi za spoljnu 

kanalizaciju i odgovarajući spojni elementi istih karakteristika kao i 

cevi, krutosti SN8 - SDR 34, prema EN1401. Cevi su sa integrisanim 

mufom i moraju da budu različitih dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i 

L=5m.Dokaz: Zajedno sa odgovarajućom dihtung gumom i 

lubrikantom. Standard izdat od nezavisne  ovlašćene laboratorije. 

        

  

  DN 100 200 m      

  DN 125 20 m      

  DN 150 100 m      

  DN 200 1000 m      

  DN 250 300 m      

  DN 300 300 m      

  PVC luk 200/90 20 kom.      

  PVC luk 200/45 20 kom.      

  PVC luk 150/90 50 kom.      

  PVC luk 150/45 50 kom.      

  PVC luk 100/90 50 kom.      

  PVC luk 100/45 50 kom.      

  kosa račva Ø 250/200 30 kom.      

  prava račva Ø 250/200 30 kom.      

  kosa račva Ø 250/150 30 kom.      

  prava račva Ø 250/150 30 kom.      

  kosa račva Ø 200/200 30 kom.      

  prava račva Ø 200/200 30 kom.      

  kosa račva Ø 200/150 50 kom.      

  prava račva Ø 200/150 50 kom.      

  kosa račva Ø 150/150 20 kom.      

  pvara račva Ø 150/150 20 kom.      

  kosa račva Ø 150/100 20 kom.      

  prava račva Ø 150/100 20 kom.      

  kosa račva Ø 100/100 20 kom.      

  prava račva Ø 100/100 20 kom.      

  kosa račva Ø 100/70 10 kom.      

  prava račva Ø 100/70 10 kom.      



Конкурсна документација за јавну набавку бр. ВНД 39/2019 – Водоводни и канализациони материјал    121/ 138 

  kosa račva Ø 100/50 10 kom.      

  prava račva Ø 100/50 10 kom.      

  redukcija Ø 200/150 20 kom.      

  redukcija Ø 150/100 20 kom.      

  redukcija Ø 100/70 10 kom.      

  klizni muf Ø 300 6 kom.      

  klizni muf Ø 250 20 kom.      

  klizni muf Ø 200 30 kom.      

  klizni muf Ø 150 20 kom.      

  klizni muf Ø 100 30 kom.      

2 Nabavka i dostava Jednoslojne  PVC cevi za unutrašnju kanalizaciju 

sa spoljašnjim sivim i unutrašnjim belim slojem i odgovarajući spojni 

elementi istih karakteristika kao i cevi, prema EN1453. Cevi mogu da 

budu različitih dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: 

Standard izdat od nezavisne  ovlašćene laboratorije. 

       

  

  DN 50 10 m      

  DN 70 10 m      

  DN 100 20 m      

  PVC luk 70/90 5 kom.      

  PVC luk 70/45 5 kom.      

  PVC luk 50/90 5 kom.      

  PVC luk 50/45 5 kom.      

  kosa račva Ø 70/70 5 kom.      

  prava račva Ø 70/70 5 kom.      

  kosa račva Ø 70/50 5 kom.      

  prava račva Ø 70/50 5 kom.      

  kosa račva Ø 50/50 5 kom.      

  prava račva Ø 50/50 5 kom.      

  redukcija Ø 70/50 5 kom.      

  redukcija Ø 90/50 5 kom.      

  redukcija Ø 100/90 5 kom.      

  redukcija Ø 100/50 5 kom.      

  klizni muf Ø 50 5 kom.      

  klizni muf Ø 70 5 kom.      
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  klizni muf Ø 100 5 kom.      

3 Nabavka i dostava višeslojne korugovane PP cevi za spoljnu 

kanalizaciju krutosti SN8 i odgovarajući spojni elementi istih 

karakteristika kao i cevi, prema SRPS-EN13476. Cevi moraju da 

budu različitih dužina: L= 2m, L= 3m, L= 4m i L=5m.Dokaz: 

Standard izdat od nezavisne  ovlašćene laboratorije. 

       

  

  DN 100 100 m      

  DN 150 100 m      

  DN 200 100 m      

  DN 250 100 m      

  DN 300 100 m      

  DN 400 100 m      

  DN 500 100 m      

  DN 600 100 m      

  PP luk 200/90 10 kom.      

  PP luk 200/45 10 kom.      

  PP luk 150/90 10 kom.      

  PP luk 150/45 10 kom.      

  PP luk 100/90 10 kom.      

  PP luk 100/45 10 kom.      

  kosa račva Ø 250/200 5 kom.      

  prava račva Ø 250/200 5 kom.      

  kosa račva Ø 250/150 5 kom.      

  prava račva Ø 250/150 5 kom.      

  kosa račva Ø 200/200 5 kom.      

  prava račva Ø 200/200 5 kom.      

  kosa račva Ø 200/150 5 kom.      

  prava račva Ø 200/150 5 kom.      

  kosa račva Ø 150/150 5 kom.      

  prava račva Ø 150/150 5 kom.      

  kosa račva Ø 150/100 5 kom.      

  prava račva Ø 150/100 5 kom.      

  kosa račva Ø 100/100 5 kom.      

  prava račva Ø 100/100 5 kom.      
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  redukcija Ø 300/250 7 kom.      

  redukcija Ø 250/200 7 kom.      

  redukcija Ø 200/100 7 kom.      

  redukcija Ø 200/150 7 kom.      

  redukcija Ø 150/100 7 kom.      

  dupla spojnica Ø 300 10 kom.      

  dupla spojnica Ø 250 10 kom.      

  dupla spojnica Ø 200 10 kom.      

  dupla spojnica Ø 150 10 kom.      

  dupla spojnica Ø 100 10 kom.      

  Klizni muf Ø 300 5 kom.      

  Klizni muf Ø 250 5 kom.      

  Klizni muf Ø 200 20 kom.      

  Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 200 2 kom.      

  Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 300 2 kom.      

  Prelaz - korugovana na glatku cev Ø 400 2 kom.      

  Prelazni KGF komadi Ø150 10 kom.      

  Prelazni KGF komadi Ø200 10 kom.      

  Prelazni KGF komadi Ø250 10 kom.      

  Prelazni KGF komadi Ø300 10 kom.      

  Prelazni KGF komadi Ø400 10 kom.      

  Prelazni KGF komadi Ø500 10 kom.      

  Prelazni KGF komadi Ø600 10 kom.      

Ukupno  Partija 5. Cevi i fazonski elementi za kanalizaciju 

  

  

 

 

 

 

 

 
Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 5: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partija 6.  Poklopci i penjalice 
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R.br. 
Element 

Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 

Jed.cena sa 

PDV din 

ukupno bez 

PDV-din 

ukupno sa PDV-

din 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Nabavka i dostava penjalice za beton, od livenog gvožđa, po 

standardu DIN 1212 ''ili odgovrajuće'' 
       

  

  Penjalice  200 kom.      

2 Nabavka i dostava poklopca na zaključavanje od duktilnog liva. 

Poklopci moraju biti odgovarajuće nosivosti prema SRPS 

CJ1.600 -EN 124, na zaključavanje i moraju imati otvore za 

ventilaciju. Dokaz: Standard izdat od nezavisne ovlašćene 

laboratorije 

       

  

  DI Poklopci B125 10 kom.      

  DI Poklopci C250 30 kom.      

  DI Poklopci D400 30 kom.      

3 Nabavka i dostava poklopca na zaključavanje od kompozitnih 

materijala. Poklopci moraju biti odgovarajuće nosivosti prema 

EN 124, na zaključavanje. Komplet sa okvirom i potrebnim 

elementima za spajanje. Dokaz: Standard izdat od nezavisne 

ovlašćene laboratorije 

       

  

  K Poklopci C250 10 kom.      

  K Poklopci D400 10 kom.      

4 Nabavka i dostava Gajger slivnika -prefabrikovani od VDP 30, 

nosivosti 400KN, sa odgovarajućom LG ili DI rešetkom iste 

nosivosti i odgovarajućim nastavcima u kompletu. 

       

  

  Gajger slivnik  30 kom.      

Ukupno  Partija 6.  Poklopci i penjalice 
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Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 6: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partija 7. Pocinkovani, mesingani i PP-R fiting za vodovod 
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R.br. 
Element 

Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 
Jed.cena sa PDV din 

ukupno bez PDV-

din 

ukupno sa PDV-din 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Nabavka i dostava pocinkovanog fitinga i mesinganih 

spojnica ISO 9001-2008 prema SRPS EN ISO 228-1 i 

SRPS EN 12266 NP 10; 

       

  

  Profil DN 1/2"          

  Dupla nipla 50 kom      

  Koleno 50 kom      

  Teštik 50 kom      

  Muf 50 kom      

  Spojnica 200 kom      

  Poluspojnica 20 kom      

  Klizna spojka 25 kom      

  Profil DN 3/4"          

  Dupla nipla 200 kom      

  Koleno 100 kom      

  Teštik 100 kom      

  Muf 100 kom      

  Spojnica 300 kom      

  Poluspojnica 50 kom      

  Klizna spojka 40 kom      

  Reducir dn 3/4" – 1/2" 20 kom      

  Profil DN 1"          

  Dupla nipla 100 kom      

  Koleno 50 kom      

  Teštik 50 kom      

  Muf 50 kom      

  Spojnica 200 kom      

  Poluspojnica 20 kom      

  Klizna spojka 25 kom      

  Reducir dn 1" – 3/4" 20 kom      

  Profil DN 5/4"          

  Dupla nipla 40 kom      
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  Koleno 10 kom      

  Teštik 10 kom      

  Muf 20 kom      

  Spojnica 20 kom      

  Poluspojnica 10 kom      

  Klizna spojka 6 kom      

  Reducir dn 5/4" – 1" 20 kom      

  Profil DN 6/4"          

  Dupla nipla 60 kom      

  Koleno 20 kom      

  Teštik 10 kom      

  Muf 20 kom      

  Spojnica 40 kom      

  Poluspojnica 20 kom      

  Klizna spojka 10 kom      

  Reducir dn 6/4" – 5/4" 20 kom      

  Profil DN 2"          

  Dupla nipla 60 kom      

  Koleno 20 kom      

  Teštik 10 kom      

  Muf 20 kom      

  Spojnica 40 kom      

  Poluspojnica 20 kom      

  Klizna spojka 10 kom      

  Reducir dn 2" – 6/4" 20 kom      

  Profil DN 2 1/2"          

  Dupla nipla 20 kom      

  Koleno 10 kom      

  Teštik 5 kom      

  Muf 10 kom      

  Spojnica 20 kom      

  Poluspojnica 10 kom      

  Klizna spojka 10 kom      

  Reducir dn 2 1/2" – 2" 5 kom      
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  Profil DN 3"          

  Dupla nipla 20 kom      

  Koleno 10 kom      

  Teštik 5 kom      

  Muf 10 kom      

  Spojnica 10 kom      

  Poluspojnica 5 kom      

  Klizna spojka 5 kom      

  Reducir dn 3" – 2 1/2" 5 kom      

2 Nabavka i dostava polipropilenskih PPR cevi i fitinga, 

prema EN 12201 i EN 1555 ISO 9001 i ISO 1401 

DVGW, SVGW, KIWA-sertifikat NP 10; 

       

  

  Profil DN1/2"          

  PPR cev DN 1/2" 20 m      

  Koleno 90 20 kom      

  Koleno 45 20 kom      

  Koleno UN 5 kom      

  Koleno SN 5 kom      

  Završno koleno UN 5 kom      

  Završno koleno SN 5 kom      

  Teštik 10 kom      

  Teštik UN 5 kom      

  Muf 10 kom      

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 kom      

  Zaobilazni luk 6 kom      

  Ventil propusni 5 kom      

  Ventil sa ispustom 5 kom      

  PVC držač 30 kom      

  Profil DN3/4"          

  PPR cev DN 3/4" 20 m      

  Koleno 90 20 Kom.      

  Koleno 45 20 Kom.      

  Koleno UN 5 Kom.      

  Koleno SN 5 Kom.      
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  Završno koleno UN 5 Kom.      

  Završno koleno SN 5 Kom.      

  Teštik 10 Kom.      

  Teštik UN 5 Kom.      

  Muf 10 Kom.      

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 Kom.      

  Zaobilazni luk 6 Kom.      

  Ventil propusni 5 Kom.      

  Ventil sa ispustom 5 Kom.      

  PVC držač 30 Kom.      

  Profil DN1"          

  PPR cev DN 1" 20 m      

  Koleno 90 20 Kom.      

  Koleno 45 20 Kom.      

  Koleno UN 5 Kom.      

  Koleno SN 5 Kom.      

  Završno koleno UN 5 Kom.      

  Završno koleno SN 5 Kom.      

  Teštik 10 Kom.      

  Teštik UN 5 Kom.      

  Muf 10 Kom.      

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 Kom.      

  Zaobilazni luk 6 Kom.      

  Ventil propusni 5 Kom.      

  Ventil sa ispustom 5 Kom.      

  PVC držač 30 Kom.      

  Profil DN5/4"          

  PPR cev DN 5/4" 20 m      

  Koleno 90 20 Kom.      

  Koleno 45 20 Kom.      

  Koleno UN 5 Kom.      

  Koleno SN 5 Kom.      

  Završno koleno UN 5 Kom.      

  Završno koleno SN 5 Kom.      
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  Teštik 10 Kom.      

  Teštik UN 5 Kom.      

  Muf 10 Kom.      

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 10 Kom.      

  Zaobilazni luk 6 Kom.      

  Ventil propusni 5 Kom.      

  Ventil sa ispustom 5 Kom.      

  PVC držač 30 Kom.      

  Profil DN6/4"          

  PPR cev DN 6/4" 10 m      

  Koleno 90 6 Kom.      

  Koleno 45 4 Kom.      

  Koleno UN 2 Kom.      

  Koleno SN 2 Kom.      

  Završno koleno UN 2 Kom.      

  Završno koleno SN 2 Kom.      

  Teštik 3 Kom.      

  Teštik UN 2 Kom.      

  Muf 5 Kom.      

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 2 Kom.      

  Ventil propusni 2 Kom.      

  Ventil sa ispustom 2 Kom.      

  Pvc držač 10 Kom.      

  Profil DN2"          

  PPR cev DN 2" 10 m      

  Koleno 90 6 Kom.      

  Koleno 45 4 Kom.      

  Koleno UN 2 Kom.      

  Koleno SN 2 Kom.      

  Završno koleno UN 2 Kom.      

  Završno koleno SN 2 Kom.      

  Teštik 3 Kom.      

  Teštik UN 2 Kom.      

  Muf 5 Kom.      
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  Reducir DN 1/2" – 3/4" 2 Kom.      

  Ventil propusni 2 Kom.      

  Ventil sa ispustom 2 Kom.      

  PVC držač 10 Kom.      

  Profil DN2.5"          

  PPR cev DN 2 1/2" 10 m      

  Koleno 90 6 Kom.      

  Koleno 45 4 Kom.      

  Koleno UN 2 Kom.      

  Koleno SN 2 Kom.      

  Završno koleno UN 2 Kom.      

  Završno koleno SN 2 Kom.      

  Teštik 3 Kom.      

  Teštik UN 2 Kom.      

  Muf 5 Kom.      

  Reducir DN 1/2" – 3/4" 2 Kom.      

  Ventil propusni 2 Kom.      

  Ventil sa ispustom 2 Kom.      

  PVC držač 10 Kom.      

Ukupno  Partija 7. Pocinkovani, mesingani i PP-R fiting za vodovod 
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Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 7: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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Partija 8.  Betonski elementi i cevi 

 
R.br. 

Element 
Okvirne 

količine 
J/m 

Jed.cena bez 

PDV din 

Jed.cena sa PDV 

din 

ukupno bez PDV-

din 

ukupno sa PDV-

din 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Nabavka i dostava betonskih okruglih silaza Ø1000 od gotovih 

montažnih AB elemenata, MB40. Standard za betonske cevi i 

fazonske elemente SRPS EN 1916:2007 i SRPS EN 

1916:2007/AC:2011.Standard izdat od nezavisne  ovlašćene 

laboratorije. 

      

 

 

 

  Ø1000/1000 200 kom.      

  Ø1000/500 200 kom.      

  Ø1000/250 100 kom.      

  Konus Ø1000/600/600 150 kom.      

  Konus Ø1000/600/900 150 kom.      

2 Nabavka i dostava armiranih betonskih cevi sa mufom i falcom od 

MB40. Standard za betonske cevi i fazonske elemente SRPS EN 

1916:2007 i SRPS EN 1916:2007/AC:2011.Standard izdat od 

nezavisne  ovlašćene laboratorije. 

      

 

 

 

  Ø 300/1000 60 kom.      

  Ø 400/1000 70 kom.      

  Ø500/1000 80 kom.      

  Ø600/1000 100 kom.      

  Ø800/1000 120 kom.      

Ukupno Partija 8.  Betonski elementi i cevi 
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Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну 

позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене за партију 8: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки трежени предмет јавне набавке, 

- у колони 7. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке, без ПДВ-а и колико износи укупна цена без ПДВ-а  
- у колони 8. уписати колико износи укупно за сваки тражени предмет набавке са ПДВ-ом и колико износи укупна цена без ПДВ-а  

 

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 
  

  

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом образац трошкова припреме понуде. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ВНД 1/2020 –Водоводни и канализациони материјал, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

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 понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

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

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_________________________________________________ у поступку јавне 

набавке ВНД 1/2020 – Водоводни и канализациони материјал , поштовао је обавезе 

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

рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                  __________________ 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 


