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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАИССУС“ НИШ 
18000 Ниш, ул. Кнегиње Љубице број 1/I  

http://www.jkpnaissus.co.rs/   
 

 

 

КОНКУРСНА 
     ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
У складу са чланом 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 2. Правилникa о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), Правилника о 
уређивању поступка јавне набавке ЈКП „Наиссус“ Ниш број 35871/1 од 12.10.2015. 
године и Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 43411/1 од 05.11.2018. 
године, Комисија за јавну набавку, образована Решењем директора наручиоца број 
43411/2 од 05.11.2018. године, сачинила је конкурсну документацију за отворени 
поступак јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, која је обликована у петнаест 
партија.  
 
 
 
 
 
 
 Датум и време: 

Крајњи рок за подношење понуда   08.02.2019. године до 1000 часова 
Јавно отварање понуда 08.02.2019. године у 1100 часова 

 
 
 

 
У Нишу, јануар 2019. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 
Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке добара, брoj 43411/1-
1-24, Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 
обликоване у петнаест партија садржи: 
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ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
45 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: ЈКП „Наиссус“ Ниш 
Адреса наручиоца: Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш 
Интернет страница наручиоца: http://www.jkpnaissus.co.rs/  

2. Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, на основу члана 32. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката 
којима се уређују јавне набавке, у циљу закључења уговора. 
На ову набавку примењиваће се: Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015); Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о 
јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30 /10), Закон о 
облигационим односима након закључивања уговора о јавној набавци („Сл. лист СФРЈ“ 29/78, 
39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ 31/93). 

3. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број 43411/1-1-24 је набавка добара – Mатеријал за одржавање и изградњу 
водоводне и канализационе мреже. Јавна набавка је обликована у следећих петнаест партија: 

Партија 1.1.48.1 – Затварачи и сервис вентили са припадајућим телескопским 
гарнитурама 
Партија 1.1.48.2 – Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом 
арматуром 
Партија 1.1.48.3 – Електрофузионе спојнице, огрлице за прикључак на ПЕ цевни 
материјал, припадајући ПЕ сервис вентил и телескопске уградбене гарнитуре 
Партија 1.1.48.4 – Сигурносни вентил са кључем 
Партија 1.1.48.5 – Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“ и фланш адаптери 
Партија 1.1.48.6 – Репарационе спојнице (куплунг и штрауб) 
Партија 1.1.48.7 – Шахт поклопци, сливничке решетке и фланше 
Партија 1.1.48.8 – ПЕ цеви и туљци са слободним прирубницама 
Партија 1.1.48.9 – Цевни материјал од ПЕХД и ПВЦ - УКН, фазонски комади и фитинг 
од ПВЦ 
Партија 1.1.48.10 – ПЕ и ПП ситан фитинг 
Партија 1.1.48.11 – Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи 
Партија 1.1.48.12 – Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили 
Партија 1.1.48.13 – Ливене цеви 
Партија 1.1.48.14 – Ливени фазонски комади 
Партија 1.1.48.15 – Хидранти 

Ознака из општег речника набавке: 

44160000 – Цевоводи, цевни системи, цеви, омотачи цеви и сродни артикли 
44163000 – Цеви и арматура 
44163230 – Цевне спојнице 
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44162200 – Дистрибуциони цевовод 
44423740 – Поклопци за шахте 
42131100 – Вентили дефинисани према функцији 
42131146 – Неповратни вентили 
42131160 – Хидранти 

Преглед процењене вредности јавне набавке по партијама: 

Број партије Назив партије 
Процењена вредност 

без ПДВ-а 

1.1.48.1 
Затварачи и сервис вентили са припадајућим 
телескопским гарнитурама 

2.000.000,00 динара 

1.1.48.2 
Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са 
припадајућом арматуром 

350.000,00 динара 

1.1.48.3 
Електрофузионе спојнице, огрлице за прикључак на 
ПЕ цевни материјал, припадајући ПЕ сервис вентил и 
телескопске уградбене гарнитуре 

3.500.000,00 динара 

1.1.48.4 Сигурносни вентил са кључем 1.000.000,00 динара 

1.1.48.5 
Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“ и фланш 
адаптери 

3.800.000,00 динара 

1.1.48.6 Репарационе спојнице (куплунг и штрауб) 900.000,00 динара 
1.1.48.7 Шахт поклопци, сливничке решетке и фланше 1.000.000,00 динара 
1.1.48.8 ПЕ цеви и туљци са слободним прирубницама 3.000.000,00 динара 

1.1.48.9 
Цевни материјал од ПЕХД и ПВЦ - УКН, фазонски 
комади и фитинг од ПВЦ 

1.000.000,00 динара 

1.1.48.10 ПЕ и ПП ситан фитинг 100.000,00 динара 
1.1.48.11 Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи 1.750.000,00 динара 

1.1.48.12 
Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, 
неповратни вентили 

1.500.000,00 динара 

1.1.48.13 Ливене цеви 4.000.000,00 динара 
1.1.48.14 Ливени фазонски комади 2.800.000,00 динара 
1.1.48.15 Хидранти 300.000,00 динара 

                                                                              УКУПНО 27.000.000,00 динара 

4. Право учешћа у поступку: 

Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове прописане 
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са Порталa јавних набавки 
http://portal.ujn.gov.rs/ и сајта  наручиоца http://www.jkpnaissus.co.rs  

Конкурсну документацију понуђачи могу преузети и лично у просторијама наручиоца на адреси  
Јавно Комунално Предузеће „Наиссус“ Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш, канцеларија 
број МЗ-0-07, служба набавке, сваког радног дана у времену од 07-15 часова. 
 



Страна 5 од 216 
 

6. Начин и рок за подношење понуда: 
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 
Благовременим ће се сматрати све  понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  
08.02.2019. године до 10.00 часова. 
Ако последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки други дан када 
наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. Наручилац  ће, по пријему одређене 
понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу ће, уколико понуду доставља 
непосредно, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде. 
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: 
ЈКП „Наиссус“ Ниш ул. Кнегиње Љубице 1/1, са назнаком – Отворити комисијски – Понуда за 
отворени поступак јавне набавке добара – Mатеријал за одржавање и изградњу водоводне и 
канализационе мреже, (ЈН број 43411/1-1-24), навести број и назив партија за које се подноси 
понуда. 
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача. 
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

7. Место, време и начин отварања понуда: 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда, тј. 
08.02.2019. године у 11.00 часова у просторијама наручиоца Јавно Комунално Предузеће 
„Наиссус“ Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш. 
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача, уколико 
желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења која ће предати 
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

8. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену 
одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 
три дана од дана њеног доношења.  

9. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 
Није у питању резервисана јавна набавка. 

10. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 
Не спроводи се електронска лицитација. 

11. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:  
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
12. Контакт особа: 
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 07:00 
до 15:00 часова: особа за контакт Жарко Стевановић, mail javnenabavke@naissus.co.rs , факс 
018/245-268. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ. 
 

Partija 1 - Zatvarači i servis ventili sa pripadajućim teleskopskim garniturama 

I ZATVARAČI ZA VODU SA PRIRUBNICOM  

Ugradna mera: EN 558-1, ili odgovarajući, serije 14; ("kratki") 
Materijal tela, klina i poklopca: EN GJS 400-15 ili odgovarajuće ili EN GJS 500 EN 1563 ili 
odgovarajuće 
Zaštita tela i poklopca: spoljašnja i unutrašnja plastifikacija epoksidnim prahom minimalno 250 mic. u 
skladu sa GSK (za pitku vodu);ili odgovarajuće, 
Klin: gumiran EPDM u skladu sa EN 681;ili odgovarajuće, 
Zaptivke: NBR ili EPDM u skladu sa EN 681;ili odgovarajuće, 
Vratilo: nerđajući čelik EN 14028 (X20 Cr13), ili odgovarajuće,sa višestrukim  „O“ prstenovima, 
sa prstenom „brisačem“ protiv prodora prljavštine (bez dodatnog održavanja vratila) i prstenovima 
protiv curenja na vratilu na bazi NBR u skladu sa EN 681;ili odgovarajuće, 
Vijci: zaštićeni od korozije i zaliveni voskom (parafinom);    
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 , ili odgovarajuće,(za PN10); 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 50 mm I00354 kom. 15  
2. DN  80 mm I00672 kom. 40  
3. DN 100 mm I00355 kom. 10  
4. DN 150 mm I00673 kom. 5  
5. DN 200 mm I00674 kom. 5  
6. DN 300 mm I00172 kom. 1  
7. DN 400 mm I00173 kom. 1  

II UGRADBENA TELESKOPSKA ŠIPKA ZA PRIRUBNIČKE ZATVARAČE 

Visinsko podešavanje:putem teleskopski podesive šipke od prohroma ili plastificiranog čelika, 
kvadratnog punog preseka minimalno 18x18mm,podesive ugradne visine od 1000 mm do 2000 mm +-
10%; 
Osovinska spojnica na zatvaraču i glava za T ključ: EN GJS 400 , ili odgovarajuće, plastificirani; 
Spoljna zaštita i zvono: PPR ili PE 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

8. DN 50 mm I00719 kom. 30 

9. DN 65 – 80 mm I00720 kom. 30 

10. DN 100 mm I00397 kom. 15 
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III SERVISNI VENTILI OD DUKTILNOG LIVA 

Nabavka i isporuka horizontalnih servisnih ventila PN 10; na jednom kraju muški navoj, na drugom sa 
ženskim navojem za mašinu za bušenje; poklopac i telo ventila od duktilnog liva EN GJS 400 ili 
odgovarajuće; površinska zaštita bez pora, plastificiranjem EWS zaštitom – premaz epoxy smolom 
minimalne debljine 250 mm, ili odgovarajuće; vreteno od prohroma ili nerđajućeg čelika minimalnog 
stepena kvaliteta 1.4021 X20 Cr 13%, ili odgovarajuće; mesingani prsten od Ms 58, spolja prekriven 
EPDM gumom, ili odgovarajuće; Zavrtnji od čelika, zaštićeni od korozije utapanjem i zatvoreni 
vosskom i poklopcem; Poklopac osovine bez održavanja putem višestrukog O-prsten sistema i 
dodatnim zadnjim poklopcem; Vođica osovine zaštićena od vode i prljavštine spolja putem prstena 
brisača, za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

11. DN 1" ,  muški navoj 1" I00665 kom. 100 
12. DN 5/4"  , muški navoj 5/4"  kom. 20 
13. DN 6/4"  , muški navoj 6/4"   kom. 5 
14. DN 2" ,  muški navoj 2" I10277 kom. 5 

IV 
TELESKOPSKA  UGRADBENA  GARNITURA ZA  KUĆNE  PRIKLJUČKE iz 

pozicije III 
Nabavka i isporuka teleskopske ugradbene garniture za kućne priključke, visinsko podešavanje preko 
teleskopske prohromske ili čelične cevi, kvadratnog oblika, ugradbene dužine od 0,7 m do 2,0 m , 
osovinska spojnica i glava od liva EN GJS 400, ili odgovarajuće, spoljna zaštita plastičnim cevima, za 
teleskopske dužine: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

15. H = 0,7 m  –  1,1 m I09795 kom. 150 
16. H = 1,8 m  –  2,3 m  kom. 30 
17. H = 1,1 m  –  2,0 m I09796 kom. 30 

V ZAMENSKI ZASUNI SA LETEĆIM PRIRUBNICAMA, OVALNI 

Zamenski ovalni zasun sa letećim prirubnicama sa obe strane. Dugačka izrada (F 5) ugradnih dimenzija 
u skladu sa EN 558-1 GR 15. Ventil sa elastičnim (mekim zaptivanjem), sa prirubničkim krajevima u 
skladu sa EN 1092-2 razbušene prema DIN 2501. Leteće prirubnice slobodno rotirajuće i aksijalno 
pomerljive sa obe strane ventila, a njihovo fiksiranje obezbeđeno pomoću prstena od POM materijala, 
sa mogućnošću skraćenja za 20-40 mm sa obe strane u zavisnosti od nominalnog prečnika. Sa 
integrisanim zaptivkama od EPDM gume na obe strane ventila, konstruisane tako da mogu da omoguće 
kontakt leteće prirubnice sa telom ventila, odnosno leteće prirubnice i susedne armature ili vezivnog 
elementa.  
Materijal: Telo i leteće prirubnice liveno gvožđe GSJ-400 (GGG40) u skladu sa EN 1563 standardom; 
sendvič klin od livenog gvožđa GSJ-400 (GGG40) u skladu sa EN 1563 standardom u potpunosti 
gumiran sa EPDM pogodan za pitku vodu sa otvorom za otpad i sa plastičnim vođicama od POM 
materijala koje garantuju nesmetano vođenje klina. 
Fiksno vreteno od nerđajućeg čelika 1.4021 (X20Cr13) sa valjanim navojem, vreteno u prostoru multi 
O-ring-a i O-prstena zaptiveno od nerđajućeg materijala prema DIN 3547 Т-1. Vođenje vretena 
zaštićeno od vode i nečistoća manžetnom; vijci zaštićeni od korozije voskom i gumenim poklopcem.  
Zaštita: Visokokvalitetna zaštita od korozije fluidizovanim epoksidnim prahom spolja i unutra u skladu 
sa DIN 3476 (Р) i DIN 30677-2 standardom, debljine nanosa min. 250 microna, kvalitet i testiranje u 
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skladu sa GSK RAL 662. 
Gumene zaptivke odobrene za pitku vodu u skladu sa KTW preporukama i DVGW. 
Medium: Pitka voda 
Maksimalni radni pritisak: 16 bar 
Prirubnice PN 16 
Za sledeće dimenzije: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

18. DN 300 mm I00172 ком. 1 
19. DN 400 mm I00173 ком. 1 

 

Partija 2 - Ogrlice za LC, ACC i PVC  cevni materijal sa pripadajućom armaturom 

I OGRLICE  SA ŽENSKIM NAVOJEM ZA RAZNE TIPOVE CEVI 

Nabavka i isporuka dvodelne  ogrlice sa ženskim navojem 1" i 2" ; telo od duktilnog liva GGG 40, 
površinska zaštita plastificiranjem EWS zaštitom, ili odgovarajuće, minimalne debljine 250 mikrona; 
Donji deo ogrlice obložen EPDM gumom, ili odgovarajuće, sa zaštitnim prstenom na kraju navoja; 
Šrafovi sa maticom standardni pocinkovani ili prohromski A2, ili odgovarajuće; za sledeće tipove i 
prečnike cevi: 

LC i ČELIČNE cevi, PN 10/16 - (ženski navoj) x 1" 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 80 mm x 1"  I00748 kom. 5 
2. DN 100 mm x 1"   I00769 kom. 5 
3. DN 150 mm x 1" I00749 kom. 10 
4. DN 200 mm x 1" I00750 kom. 2 
5. DN 300 mm x 1" I00752 kom. 1 
6. DN 400 mm   kom. 1 

LC i ČELIČNE cevi, PN 10/16 - (ženski navoj) x 2" 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

7. DN 80 mm  I00761 kom. 5 
8. DN 100 mm   I00762 kom. 5 
9. DN 150 mm I00763 kom. 5 
10. DN 200 mm I00764 kom. 5 
11. DN 300 mm I00765 kom. 3 
12. DN 400 mm   kom. 1 

PE i PVC cevi, PN 10/16 - (ženski navoj) na 1" 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

13. DN 63 mm  I00754 kom. 1 
14. DN 75 mm  I00775 kom. 1 
15. DN 90 mm  I00755 kom. 1 
16. DN 110 mm  I00756 kom. 1 
17. DN 125 mm  I00776 kom. 1 
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18. DN 160 mm  I00757 kom. 1 
19. DN 200 mm  I10578 kom. 1 
20. DN 225 mm  I00758 kom. 1 
21. DN 250 mm  I00759 kom. 1 
22. DN 280 mm  I00760 kom. 1 

II UNIVERZALNE OGRLICE SA ŽENSKIM NAVOJEM ZA SVE TIPOVE CEVI 

Nabavka i isporuka univerzalne ogrlice za vertikalno ili horizintalno bušenje, za sve vrste cevi ( PE, 
PVC, Ductil, čelik, AC cevi), sa ženskim navojem- metrički obrađen izlaz prema NF E 03-050, ili 
odgovarajuće, za manji protok M40 x 3, odnosno veći protok M55 x 3; telo ogrlice od duktilnog liva 
prema NF EN 1563, ili odgovarajuće; površinska zaštita plastificiranjem epoxy zaštitom, ili 
odgovarajuće, minimalne debljine 240 mikrona; zaptivna guma EN 681-1, ili odgovarajuće, za 
temperature fluida ispod 40 C; šrafovi M16 bez matica - navoj urezan u telo ogrlice, standardni 
pocinkovani EN ISO 401X, ili odgovarajuće, ili prohromski A2 (304), ili odgovarajuće; za sledeće 
dimenzije: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

23. DN 50, spoljni prečnik od 59 mm do 71 mm I00440 kom. 1 
24. DN 65, spoljni prečnik od 69 mm do 88 mm I00441 kom. 1 
25. DN 80, spoljni prečnik od 88 mm do 109 mm I10270 kom. 1 
26. DN 100, spoljni prečnik od 107 mm do 128 mm I10271 kom. 1 
27. DN 125, spoljni prečnik od 132 mm do 152 mm I00442 kom. 1 
28. DN 225, spoljni prečnik od 240 mm do 267 mm I01849 kom. 1 
29. DN 275, spoljni prečnik od 292 mm do 311 mm I05779 kom. 1 
30. DN 300x1", spoljni prečnik od 316 mm do 340 mm  kom. 1 

* Dozvoljena tolerancija u prečnicima 5% (za pozicije od 23. do 30.) 

III SERVISNI VENTIL SA "ISO" SPOJEM ZA PE CEVI 

Nabavka i isporuka horizontalnih servisnih ventila za maksimalni radni pritisak 16 bara; na jednom 
kraju spoljni (muški) navoj, na drugom unutrašnji navoj plus ISO spoj, ili odgovarajuće, za PE cevi sa 
priteznim prstenom od POM materijala, ili odgovarajuće, i dihtungom na drugom kraju; telo ventila 
mora biti izrađeno od duktilnog liva GGG 40; spoljašnja i unutrašnja zaštita od korozije mora biti 
urađena epoksidnim prahom u skladu sa DIN 3476(P), ili odgovarajuće, i DIN 30677-2, ili 
odgovarajuće, minimalne debljine 250 mm; zaštita mora biti bez pora, ( na 3000V); četvrtka vretena 
servisnog ventila treba da bude sa kružnim navojem radi fiksiranja odgovarajuće ugradbene garniture; 
gumeni dihtunzi moraju biti u skladu sa KTW standardom, ili odgovarajuće, odobreni za pitku vodu, za 
prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

31. DN 1",  muški navoj 5/4" I09799 kom. 5 
32. DN 2", muški navoj 2" I01698 kom. 3 

IV 
TELESKOPSKA  UGRADBENA  GARNITURA ZA  KUĆNE  PRIKLJUČKE iz 

pozicije II I 
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Nabavka i isporuka teleskopske ugradbene garniture za kućne priključke (za servisne ventile iz 
prethodne tačke 3.0.), sa navojem na donjem kraju, radi ostvarenja  čvrste veze sa servisnim ventilom, 
bez dodatnog učvršćenja, tako da teleskopska prohromska ili čelična cev, smeštena u zaštitnoj PE cevi, 
čini produžetak vretena servisnog ventila; ugradbene dužine od 0,8m do 2,3m , za teleskopske dužine:  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

33. H = 0,8 m – 1,2 m I09795 kom. 15 
34. H = 1,3 m – 1,8 m I14174 kom. 5 
35. H = 1,8 m – 2,3 m I12316 kom. 10 

 

Partija 3 - Elektrofuzione spojnice, ogrlice  za priključak na PE cevni matrijal, pripadajući PE 
servis ventil i teleskopske ugradbene garniture 

I ELEKTROFUZIONE OGRLICE SA VENTILOM ZA PE CEVI 

Nabavka i isporuka PE elektrofuzione ogrlice za kućni priključak sa ventilom, za pritiske PN 16 bara, 
izrađenog od materijala klase PE 100,elektrozavojnice moraju biti vidljive bez sloja PE na sebi zbog 
brže i sigurnije montaže, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu kvaliteta; EN 12201, ili 
odgovarajuće, i usklađen sa ISO 9001, ili odgovarajuće, sa potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti 
izdatom od strane akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006, 
ili odgovarajuće), pored navedenih standarda i sertifikata za sav fiting mora postojati odobrenje za 
upotrebu u sistemima vode za piće;  i sa standardnim pin konektorima prečnika 4,0mm i potvrdom 
proizvođača da prilikom montaže nije potrebno koristiti dodatne stege za fiksiranje cevi, mogućnost 
varenja sa temperaturnom kompenzacijom (-10 °C do + 45°C), mogućnost dinamičkog praćenja rada 
procesa varenja, za sledeće dimenzije: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. 63 / 25  kom. 2 
2. 63 / 32 I14004 kom. 1 
3. 75 / 32 I14008 kom. 2 
4. 90 / 32 I12361 kom. 5 
5. 90 / 63 I12360 kom. 2 
6. 110 / 32 I12363 kom. 40 
7. 110 / 63 I12364 kom. 1 
8. 125 / 32 I14009 kom. 1 
9. 125 / 63  kom. 1 

10. 160 / 32 I12365 kom. 30 
11. 160 / 63 I12366 kom. 2 
12. 200 / 63 I12367 kom. 2 
13. 200 / 32 I14010 kom. 5 
14. 225 / 63 I12368 kom. 1 
15. 225 / 32 I14005 kom. 3 

II ZATVARAČI OD PE  
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Nabavka i isporuka zatvarača proizvedenih od materijala PE100 za pritiske NP16 bar uz pridržavanje 
smernica DVGW i EN 12201, ili odgovarajuće, i važećih zaknskih propisa. Proizvodjač mora 
posedovati validne ISO 9001, ili odgovarajuće, pored navedenih standarda i sertifikata za sav fiting 
mora postojati odobrenje za upotrebu u sistemima vode za piće. Telo zatvarača kompletno od PE100 
materijala. Pun protok vode u položaju otvoreno. Sistem dvostrukog zaptivanja i konstrukcije bez 
mehaničkih spojeva. Omogućena ugradnja sučeonim zavarivanjem ili spojnicama elektrofuziono. Svaki 
zatvarač mora biti isporučen u kutiji i sa bar kodom za praćenje kvaliteta proizvodnje. U skladu sa 
važećim međunarno priznatim sertifikatima koji potvrđuju usklađenost sa međunarodnim standardima, 
sledećih dimenzija: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

16. 90 mm I10873 kom. 3 
17. 110 mm I10589 kom. 6 
18. 160 mm I11513 kom. 4 

III TELESKOPSKA  UGRADBENA  GARNITURA iz pozicije II 

Nabavka i isporuka teleskopske ugradbene garniture za PE zatvarače, visinsko podešavanje preko 
teleskopske prohromske ili čelične cevi, kvadratnog oblika, ugradbene dužine od 0,7 m do 2,0 m , 
osovinska spojnica i glava od liva GGG 40, spoljna zaštita plastičnim cevima, za teleskopske dužine: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

19. H = 0,7 m  –  1,1 m I00121 kom. 10 
20. H = 1,1 m  –  2,0 m I10358 kom. 10 

IV ELEKTROFUZIONI MATERIJAL  

Nabavka i isporuka PE elektrofuzionog materijala - fitinga, za pritiske PN 16 bara; fiting mora biti 
izrađen od materijala klase PE 100, elektrozavojnice moraju biti vidljive bez sloja PE na sebi zbog brže 
i sigurnije montaže, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu kvaliteta; EN 12201, ili 
odgovarajuće i usklađen sa ISO 9001, ili odgovarajuće, sa potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti izdatom 
od strane akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006. ili 
odgovarajuće), pored navedenih standarda i sertifikata za sav fiting mora postojati odobrenje za 
upotrebu u sistemima vode za piće; Fiting mora imati standardne pin konektore prečnika 4,0mm i 
potvrdom proizvođača da prilikom montaže nije potrebno koristiti dodatne stege za fiksiranje cevi, 
mogućnost varenja sa temperaturnom kompenzacijom (-10 °C do + 45°C), mogućnost dinamičkog 
praćenja rada procesa varenja, sledećih komada i dimenzija: 

ELEKTROFUZIONA SPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

21. 32 mm I00194 kom. 150 
22. 75 mm I11972 kom. 2 
23. 90 mm I10591 kom. 15 
24. 110 mm I10588 kom. 25 
25. 125 mm I14011 kom. 2 
26. 160 mm I00198 kom. 15 
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27. 225 mm I10777 kom. 4 
28. 250 mm I12088 kom. 2 
29. 315 mm I12371 kom. 4 

ELEKTROFUZIONI LUK - 90 stepeni 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

30. 25 mm I11191 kom. 2 
31. 63 mm I00200 kom. 3 
32. 110 mm I00202 kom. 2 

ELEKTROFUZIONI LUK - 11 stepeni 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

33. 315 mm I14020 kom. 1 

ELEKTROFUZIONA REDUKCIONA SPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

34. 25 x 20 mm  kom. 2 
35. 32 x 20 mm  kom. 2 
36. 32 x 25 mm  kom. 80 
37. 40 x 25 mm  kom. 2 
38. 40 x 32 mm  kom. 2 
39. 50 x 25 mm  kom. 2 
40. 50 x 32 mm  kom. 2 
41. 50 x 40 mm  kom. 2 
42. 63 x 32 mm  kom. 2 
43. 63 x 40 mm  kom. 2 
44. 63 x 50 mm  kom. 2 
45. 90 x 63 mm  kom. 5 
46. 110 x 63 mm  kom. 5 
47. 110 x 90 mm  kom. 5 
48. 125 x 90 mm  kom. 1 
49. 160 x 90 mm  kom. 2 
50. 160 x 110 mm  kom. 2 
51. 225 x 160 mm  kom. 2 
52. 250 x 225 mm  kom. 1 
53. 250 x 160 mm  kom. 1 
54. 315 x 250 mm  kom. 1 
55. 315 x 225 mm  kom. 1 
56. 315 x 200 mm  kom. 1 

  PRELAZNI  KOMAD SA ELEKTROZAVOJNICAMA - MUŠKI (PE - livenarija)  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

57. 25/ 3/4"  kom. 80 
58. 32/ 1"  kom. 2 
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59. 32/ 6/4"  kom. 2 
60. 63/ 6/4"  kom. 2 
61. 63/ 2"  kom. 3 
62. 75/ 2"  kom. 1 

ELEKTROFUZIONA KAPA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

63. 32 mm  kom. 5 
64. 63 mm  kom. 5 
65. 75 mm  kom. 2 
66. 90 mm  kom. 6 
67. 110 mm  kom. 7 
68. 125 mm  kom. 1 
69. 160 mm  kom. 3 
70. 200 mm  kom. 1 
71. 225 mm  kom. 2 
72. 250 mm  kom. 1 
73. 315 mm  kom. 1 

V PE FITING ZA SUČEONO VARENJE 

Nabavka i isporuka PE fitinga za sučeono varenje, za pritiske PN 16 bara; fiting mora biti izrađen 
brizganjem iz jednog komada od materijala klase PE 100, saglasno sa međunarodnim standardima za 
konrolu kvaliteta; EN 12201, ili odgovarajuće, i usklađen sa ISO 9001, ili odgovarajuće, sa potvrdom o 
zdravstvenoj ispravnosti izdatom od strane akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa 
SRPS ISO/IEC 17025:2006, ili odgovarajuće), pored navedenih standarda i sertifikata za sav fiting 
mora postojati odobrenje za upotrebu u sistemima vode za piće; sledećih komada i dimenzija: 

PE T - KOMAD ZA SUČEONO VARENJE 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

74. 90 x 90 x 90 mm I12402 kom. 3 
75. 110 x 110 x 110 mm I12403 kom. 3 
76. 125 x 125 x 125 mm  kom. 1 
77. 160 x 160 x 160 mm I12404 kom. 3 
78. 200 x 200 x 200 mm  kom. 1 
79. 225 x 225 x 225 mm I12405 kom. 2 
80. 250 x 250 x 250 mm  kom. 1 

PE REDUKOVANI T - KOMAD ZA SUČEONO VARENJE 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

81. 110 x 90 x 110 mm  kom. 3 
82. 125 x 110 x 125 mm  kom. 1 
83. 160 x 90 x 160 mm I11514 kom. 2 



Страна 14 од 216 
 

84. 160 x 110 x 160 mm  kom. 4 
85. 225 x 90 x 225 mm I11578 kom. 2 
86. 225 x 110 x 225 mm I10783 kom. 2 
87. 225 x 160 x 225 mm I11577 kom. 2 

PE REDUKCIJA ZA SUČEONO VARENJE 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

88. 75 x 63 mm  kom. 2 
89. 90 x 63 mm  kom. 3 
90. 90 x 75 mm  kom. 2 
91. 110 x 63 mm  kom. 2 
92. 110 x 90 mm  kom. 3 
93. 125 x 90 mm  kom. 1 
94. 125 x 110 mm  kom. 1 
95. 160 x 90 mm  kom. 3 
96. 160 x 110 mm  kom. 3 
97. 160 x 125 mm  kom. 1 
98. 200 x 125 mm  kom. 1 
99. 200 x 160 mm  kom. 1 
100. 225 x 110 mm  kom. 1 
101. 225 x 160 mm  kom. 1 
102. 225 x 200 mm  kom. 1 
103. 250 x 160 mm  kom. 1 
104. 250 x 200 mm  kom. 1 
105. 250 x 225 mm  kom. 1 

Liveni ( brizgani) TULJAK  sa pripadajućom flanšom  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

106. 63 mm  kom. 5 
107. 75 mm  kom. 2 
108. 90 mm  kom. 6 
109. 110 mm  kom. 10 
110. 125 mm  kom. 2 
111. 160 mm  kom. 6 
112. 200 mm  kom. 2 
113. 225 mm  kom. 3 
114. 250 mm  kom. 2 
115. 315 mm  kom. 2 
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Partija 4 - Sigurnosni ventil sa ključem 

I PROPUSNI SIGURNOSNI VENTIL 

Nabavka i isporuka propusnih sigurnosnih ventila sa obrtnom sigurnosnom zatvaračkom osovinom na 
zaključavanje, kao zaštita od neovlašćenog manipulisanja ventilom ispred vodomera. Ventili moraju 
imati pun protok za tražene dimenzije. Ulazna i izlazna veza sa cevovodom je fiksni (ne holenderski), u 
telu urezani unutrašnji navoj u skladu sa važećim SRPS EN 228-1 za traženu dimenziju. Zatvarački 
mehanizam je ¼ okretni, kuglasti. Mora imati mogućnost kontinualnog zatvaranja, uz nemogućnosti 
otvaranja ventila bez ključa u bilo kom položaju. Materijal tela je mesing prema važećem EN 1216X, ili 
odgovarajuće. Materijal zatvaračke kugle je niklovani, ili hromirani mesing prema važećem EN 1216X 
ili odgovarajuće. Materijal sedišta zatvarača mora biti teflon PTFE. Ključevi moraju biti mehanički 
izrađeni od čelika i moraju odgovarati ponuđenim propusnim sigurnosnim ventilima po pitanju 
zahtevanih dimenzija.     

Radni pritisak: NP 16 bara, Ispitni 24 bara (ISO 5208 ili odgovrajuće ; PN 24) 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

1. DN 25 (3/4") - ugradbene dužine ne manje od 65 mm I01776 kom. 100 
2. DN 32 (1") - ugradbene dužine ne manje od 75 mm I01737 kom. 15 
3. DN 40 (1 1/4") - ugradbene dužine ne manje od 85 mm I01665 kom. 10 
4. DN 50 (1 1/2") - ugradbene dužine ne manje od 100 mm I01666 kom. 5 

II 
KONTROLNI KLJUČ ZA OTVARANJE I ZATVARANJE PROPUSNIH 

SIGURNOSNIH VENTILA iz pozicije I 
Nabavka i isporuka kontrolnog ključa, za otvaranje i zatvaranje propusnog sigurnosnog ventila. Telo i 
okretač ključa od prohrona Č 4175, ili odgovarajuće, za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

5. DN 15 i DN 20 I09778 kom. 13 
6. DN 25 i DN 40 I09779 kom. 13 

 

Partija 5 - Univerzalne spojnice tipa „U“ i „E“ i flanš adapteri 

I 
UNIVERZALNA SPOJNICA ZA POVEZIVANJE KRAJEVA CEVI - TIP „U“ 

SPOJNICA 
Nabavka i isporuka univerzalne spojnice za povezivanje krajeva cevi tipa „U“ multi-joint  NP 10/16 ; 
spojnica širokog opsega za spajanje dva kraja cevi, pogodna za uklapanje nestandardnih krajeva cevi  
različitog materijala i debljine a istog nominalnog prečnika DN (za cevi  PE, PVC, Sivi liv, Duktil, ČC, 
AC), prema ISO standardima ISO 9001, ili odgovarajući; Telo i pritezne prirubnice izrađeni od 
nodularnog liva - duktil prema EN 1563, ili odgovarajući; Visokokvalitetna zaštita bez pora, 
plastificiranjem EWS (Epoxy-Dusty-Sinter) zaštitom, ili odgovarajuće; svi delovi od duktilnog liva 
premazani - debljine 250 µm. Zaptivna guma EPDM, ili odgovarajuća; Šrafovi, matice i podloške  
pocinkovani  ili prohromski ; Otporna na aksijalno izvlačenje krajeva cevi za radni pritisak do 16 bara; 
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere 
Okvirne 
količine 



Страна 16 од 216 
 

1. DN 50,    prečnik min. 57 mm - max 74 mm I09371 kom. 2 
2. DN 65,    prečnik min. 63 mm - max 85 mm I12422 kom. 2 
3. DN 65,    prečnik min. 69 mm - max 88 mm  kom. 3 
4. DN 80,    prečnik min. 85 mm - max 107 mm I08391 kom. 2 
5. DN 100,  prečnik min. 107 mm - max 132 mm I09783 kom. 2 
6. DN 100,  prečnik min. 108 mm - max 130 mm  kom. 4 
7. DN 150,  prečnik min. 158 mm - max 184 mm I01692 kom. 2 
8. DN 150,  prečnik min. 158 mm - max 192 mm  kom. 2 
9. DN 200,  prečnik min. 218 mm - max 244 mm  kom. 3 
10. DN 250,  prečnik min. 268 mm - max 290 mm I01787 kom. 2 
11. DN 250,  prečnik min. 266 mm - max 300 mm  kom. 2 

II 
UNIVERZALNA SPOJNICA  ZA  POVEZIVANJE  KRAJA CEVI SA  

PRIRUBNICOM  VODOVODNOG FITINGA – TIP „E“ „MULTI  JOINT“ SPOJNICA 

Nabavka i isporuka univerzalne višestruke spojnica tip „E“ , spojnica  širokog opsega za spajanje  kraja 
cevi sa prirubnicom vodovodnog fitinga, pogodna za uklapanje nestandardnih krajeva cevi  različitog 
materijala i debljine a istog nominalnog prečnika DN ( za cevi  PE, PVC, Sivi liv, Duktil, ČC, AC), 
prema ISO standardima ISO 9001,ili odgovarajući;  Telo i pritezne prirubnice izrađeni od nodularnog 
liva GGG 40 - duktil prema EN 1563, ili odgovarajuće; Visokokvalitetna zaštita bez pora, 
plastificiranjem EWS (Epoxy-Dusty-Sinter) zaštitom, ili odgovarajuće; debljine 250 µm,; Prirubnice 
obrađene po DIN 2501, ili odgovarajuće, PN 10/16 bara, dimenzije i bušenje prema EN 1092-2, ili 
odgovarajuće; Zaptivna guma EPDM, ili odgovarajuće; Šrafovi, matice i podloške  pocinkovani  ili 
prohromski  ; Otporna na aksijalno izvlačenje krajeva cevi  za radni pritisak do 16 bari; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere 
Okvirne 
količine 

12. DN 50,  prečnik min. 57 mm - max 74 mm I07986 kom. 10 
13. DN 65,  prečnik min. 63 mm - max 85 mm I07987 kom. 5 
14. DN 80,  prečnik min. 82 mm - max 107 mm I09780 kom. 10 
15. DN 80,  prečnik min. 85 mm - max 107 mm  kom. 20 
16. DN 100,  prečnik min. 107 mm - max 132 mm I01736 kom. 20 
17. DN 100,  prečnik min. 108 mm - max 130 mm  kom. 5 
18. DN 125,  prečnik min. 132 mm - max 146 mm  kom. 4 
19. DN 150,  prečnik min. 158 mm - max 188 mm  kom. 6 
20. DN 150,  prečnik min. 158 mm - max 184 mm I08959 kom. 4 
21. DN 150,  prečnik min. 158 mm - max 192 mm  kom. 10 
22. DN 200,  prečnik min. 192 mm - max 215 mm  kom. 6 
23. DN 200,  prečnik min. 198 mm - max 225 mm I01902 kom. 10 
24. DN 200,  prečnik min. 218 mm - max 235 mm  kom. 6 
25. DN 200,  prečnik min. 218 mm - max 244 mm I01703 kom. 4 
26. DN 225,  prečnik min. 243 mm - max 269 mm I01704 kom. 3 
27. DN 250,  prečnik min. 242 mm - max 267 mm  kom. 4 
28. DN 250,  prečnik min. 266 mm - max 300 mm  kom. 4 
29. DN 250,  prečnik min. 315 mm - max 349 mm  kom. 4 
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30. DN 300,  prečnik min. 315 mm  max 349 mm I07988 kom. 6 
31. DN 300,  prečnik min. 342 mm  max 374 mm  kom. 5 
32. DN 350,  prečnik min. 351 mm  max 368 mm I12426 kom. 4 
33. DN 350,  prečnik min. 375 mm  max 392 mm I12435 kom. 2 
34. DN 400,  prečnik min. 394 mm - max 411 mm I12427 kom. 4 
35. DN 400,  prečnik min. 405 mm - max 422 mm I12428 kom. 2 
36. DN 400,  prečnik min. 418 mm - max 435 mm I12429 kom. 2 
37. DN 500,  prečnik min. 527 mm - max 544 mm  kom. 2 
38. DN 600,  prečnik do 635 mm  kom. 2 

III 
FLANŠ ADAPTER SPOJNICA  ZA  POVEZIVANJE  KRAJA CEVI SA 

PRIRUBNICOM  VODOVODNOG FITINGA  

Nabavka i isporuka flanš adapter spojnica PN 10/16 bara, za razne tipove cevi po vrsti materijala; Telo i 
pritezni muf (pritezna prirubnica) izrađeni od nodularnog liva GGG 40 - duktil prema EN 1563, ili 
odgovarajuće; Visokokvalitetna zaštita bez pora (nulta poroznost: min. 3000V Spark test, ili 
odgovarajuće), plastificiranjem EWS (Epoxy-Dusty-Sinter) zaštitom, ili odgovarajuće; Svi delovi od 
duktilnog liva premazani spolja i iznutra omotačem plave epoxy smole prema DIN 30677-P2, ili 
odgovarajuće, minimalne debljine 250 µm, prema RAL oznaci kvaliteta 662, ili odgovarajuće; 
Prirubnice obrađene po DIN 2501 PN 10/16 bara, ili odgovarajuće, dimenzije i bušenje prema EN 
1092-2, ili odgovarajuće; Zaptiv cevi gumom EPDM , ili odgovarajuće i nazubljenim prstenom ( za PE 
i PVC cevi) od mesinga ili slično; ravna zaptivna guma EPDM ili odgovarajuće, integrisana u pritisni 
prsten,  Šrafovi od pocinkovanog čelika NF E 25-032 ili odgovarajući, ili prohromski A2 (304), ili 
odgovrajući ; za sledeće vrste cevi: 

ACC cevi, za sledeće prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

39.   65 mm I07987 kom. 2 
40.   80 mm I12431 kom. 4 
41.   100 mm I12432 kom. 4 
42.   150 mm I12433 kom. 4 
43.   200 mm I12434 kom. 2 
44.   300 mm  kom. 2 
45.   350 mm I12435 kom. 1 
46.   400 mm I12436 kom. 2 
47.   500 mm I12437 kom. 2 

PE / PVC cevi, za sledeće prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

48. DN 63 mm  I01702 kom. 3 
49. DN 90 mm I00125 kom. 4 
50. DN 110 mm I00386 kom. 4 
51. DN 160 mm I00387 kom. 4 
52. DN 200 mm  kom. 4 
53. DN 225 mm I00388 kom. 4 

LC cevi, za sledeće prečnike 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

54. 80 mm I082107 kom. 2 
55. 100 mm I07224 kom. 4 
56. 125 mm I07225 kom. 2 
57. 150 mm I07226 kom. 3 
58. 175 mm I07437 kom. 2 
59. 200 mm I08960 kom. 2 
60. 400 mm I12428 kom. 1 
61. 500 mm  kom. 1 

 

 

Partija 6 – Reparacione spojnice (kuplung i štraub) 

I REPARACIONA (SKLAPAJUĆA) SPOJNICA   

Nabavka i isporuka jednostruke ili dvostruke sklapajuće spojnice za sanaciju curenja na cevovodima 
(Reparaciona ili Kuplung / Štraub, ili odgovarajuće), za sve vrste cevi (AC, LC, PVC, ČC);  svi metalni 
delovi izrađeni od nerđajućeg prohrom čelika 1.4301, ili odgovarajućeg, debljine 0,7 do 2,0 mm u 
zavisnosti od dimenzija, sa profilisanom zaptivnom EPDM  ili odgovarajućom gumom, po celom 
unutrašnjem obodu min. tvrdoće 60 shor; Šrafovi pocinkovani, za prečnike:  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

1. DN 25 I11214 kom. 20 
2. DN 32 I11215 kom. 20 
3. DN 40 I13672 kom. 10 
4. DN 50 I13683 kom. 10 
5. prečnik od  58 - 64 mm, L min = 200 mm I01728 kom. 20 
6. prečnik od  75 - 83 mm, L min = 200 mm I08754 kom. 10 
7. prečnik od  82 - 91 mm,  L min = 200 mm I01608 kom. 30 
8. prečnik od  95 - 104 mm,  L min = 200 mm I01609 kom. 6 
9. prečnik od  104 - 112 mm, L min  = 200 mm I01610 kom. 30 
10.  prečnik od  115 - 125 mm, L  min  = 200 mm I01612 kom. 20 
11. prečnik od  120 - 132 mm, L min  = 200 mm I01613 kom. 10 
12. prečnik od  132 - 152 mm, L min  = 200 mm  kom. 5 
13. prečnik od  150 - 164mm, L min  = 200 mm  kom. 5 
14. prečnik od  140 - 152 mm, L min  = 200 mm I09548 kom. 5 
15. prečnik od  215 - 227 mm, L min = 400 mm I12441 kom. 5 
16. prečnik od  233 - 246 mm, L min  = 400 mm I08263 kom. 5 
17. prečnik od  269 - 281 mm, L min  = 400 mm I09372 kom. 15 
18. prečnik od  285 - 297 mm, L min  = 400 mm I12443 kom. 5 

* Dozvoljena tolerancija u prečnicima 5% (za pozicije od 1. do 18.) 
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Partija 7 - Šaht poklopci, slivničke rešetke i flanše 

I X – KOMAD – „SLEPA PRIRUBNICA“ 

Nabavka i isporuka X komada – „slepe prirubnice“, DIN 28646 ili odgovarajuće; 
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće; 
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 50 mm I00533 kom. 5 
2. DN 80 mm I01893 kom. 3 
3. DN 150 mm I10002 kom. 4 
4. DN 200 mm I00534 kom. 5 
5. DN 300 mm I00535 kom. 2 
6. DN 400 mm I00174 kom. 2 

II X – KOMAD SA NAVOJEM - „NAVOJNA PRIRUBNICA“  

Nabavka i isporuka X komada – „navojne prirubnice“, DIN 28646 ili odgovarajuće; 
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Navoj: ISO 228-1 unutrašnji (female) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

7. DN 50 mm x 1“ I10275 kom. 20 
8. DN 50 mm x 5/4“ I12454 kom. 5 
9. DN 50 mm x 6/4“ I12455 kom. 5 
10. DN 50 mm x 2“ I00385 kom. 2 
11. DN 80 mm x 1“ I12460 kom. 10 
12. DN 80 mm x 5/4“ I12461 kom. 5 
13. DN 80 mm x 6/4“ I12462 kom. 5 
14. DN 80 mm x 2“ I00729 kom. 2 
15. DN 100 mm x 1“ I00730 kom. 10 
16. DN 100 mm x 5/4“ I12463 kom. 5 
17. DN 100 mm x 6/4“ I12464 kom. 5 
18. DN 100 mm x 3“ I12465 kom. 1 
19. DN 150 mm x 1“ I12470 kom. 5 
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20. DN 150 mm x 5/4“ I12471 kom. 1 
21. DN 150 mm x 6/4“   kom. 1 
22. DN 150 mm x 2“ I00734 kom. 1 
23. DN 200 mm x 1“ I00737 kom. 1 
24. DN 200 mm x 5/4“ I00738 kom. 1 
25. DN 200 mm x 6/4“ I00739 kom. 1 
26. DN 250 mm x 5/4“ I12476 kom. 1 
27. DN 250 mm x 6/4“ I12477 kom. 1 
28. DN 250 mm x 2“ I12478 kom. 1 
29. DN 300 mm x 1“ I00743 kom. 1 
30. DN 300 mm x 5/4“ I12480 kom. 1 
31. DN 300 mm x 6/4“ I12481 kom. 1 
32. DN 300 mm x 2“ I00744 kom. 1 
33. DN 400 mm x 1“ I12482 kom. 1 
34. DN 400 mm x 5/4“ I12483 kom. 1 
35. DN 400 mm x 6/4“ I12484 kom. 1 
36. DN 400 mm x 2“ I00745 kom. 1 

III LIVENI ŠAHT POKLOPAC SA RAMOM  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne količine 

37. 

Nabavka i isporuka šaht poklopca sa 
ramom, izrađen  od  liva GGG 25  ili 40 u 
skladu sa EN 124, ili odgovarajuće, zaštićen  
bitumenskim  premazom , svetlog  otvora ne  
manjim od 500 mm. i  nosivosti  ne manje 
od 4,0 MPa. 

I00096 kom. 10 

IV ŠAHT POKLOPCI OD KOMPOZITNE PLASTIKE 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne količine 

38. 

Nabavka i isporuka šaht poklopca sa 
ramom, izrađen od kompozitne plastike 
prema standardu SRPS EN 124:2011, ili 
odgovarajuće, svetlog  otvora min. 600 mm,  
nosivosti ne manje od  40 MPa . 

I11007 kom. 5 

V ULIČNA KAPA ZATVARAČA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne količine 
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39. 

Nabavka i isporuka ulične kape zatvarača, 
telo i poklopac izrađeni  od  liva GGG 40 ; 
telo kape zaštićeno  bitumenskim  
premazom, a poklopac epoksidnom (EWS) 
zaštitom; ili odgovarajuće, poklopac 
povezan sa telom kape klinom od 
nerđajućeg čelika; minimalni  test 
opterećenja  za  poklopac  200 KN , za  telo 
400 KN , visina kape ne manja od  200 mm 
, širina dna ne manje od 180 mm 

I00725 kom. 80 

VI ULIČNA  KAPA  HIDRANTA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne količine 

40. 

Nabavka i isporuka ulične kape hidranta, 
elipsoidnog oblika, telo i poklopac izrađeni  
od  liva GGG 40 ;  telo kape zaštićeno  
bitumenskim  premazom, a poklopac 
epoksidnom (EWS) zaštitom, ili 
odgovarajuće, poklopac povezan sa telom 
kape klinom od nerđajućeg čelika; minimalni  
test opterećenja  za  poklopac  200 KN , za  
telo 400 KN ,  visina kape ne manja od  240 
mm , širina dna ne manje od 410 mm , svetli 
otvor  poklopca ne manje od 280 mm.) 

I01895 kom. 30 

VII ULIČNA  KAPA  VENTILA  ZA  VEZU  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Jedinica 

mere 
Okvirne količine 

41. 

Nabavka i isporuka ulične kape ventila za 
vezu, telo i poklopac izrađeni od liva GGG 40 
(ili  GGG 25); telo kape zaštićeno  
bitumenskim  premazom, a poklopac 
epoksidnom (EWS) zaštitom, ili 
odgovarajuće; poklopac povezan sa telom 
kape klinom od nerđajućeg čelika; minimalni  
test opterećenja  za  poklopac  200 KN , za  
telo 400 KN , visina kape ne manja od  200 
mm , širina dna ne manja od 180 mm 

I00724 kom. 450 
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Partija 8 - PE cevi i tuljci sa slobodnim prirubnicama 

I POLIETILENSKE  CEVI     

Nabavka i isporuka PE cevi, izrađene od polietilenska mase po MRS klasifikaciji tip PE 100, za radne 
pritiske 10 bara na 20° C; prema standardima ISO 4427 ili odgovarajuće,  i  EN 12201, ili 
odgovarajuće, odobreno za pijaću vodu; Cevi moraju biti otporne na mraz i UV radijaciju, crne boje sa 
plavim trakama; Na svakoj cevi odštampane karakteristike sa jasno označenim podacima o imenu 
proizvođača, tipu i prečniku cevi  i datumom proizvodnje; Cevi isporučiti u koturima - do prečnika DN 
110, odnosno u ravnim komadima dužine L = 12m - za veće prečnike; Dužina svakog kotura mora biti 
jasno označena na koturu; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 20 I01885 m 300 
2. DN 25 I01244 m 500 
3. DN 32 I00472 m 4000 
4. DN 40 I01245 m 100 
5. DN 50 I01246 m 100 
6. DN 63 I00167 m 200 
7. DN 75 I01247 m 60 
8. DN 90 I01248 m 300 
9. DN 110 I01249 m 500 
10. DN 125   m 60 
11. DN 160 I01010 m 600 
12. DN 180  m 100 
13. DN 200 NP 6 bar   m 1000 
14. DN 200 I01779 m 60 
15. DN 225 I00108 m 100 
16. DN 280  m 200 
17. DN 315 I07911 m 12 

II POLIETILENSKE  CEVI   U ŠTAPU  

Nabavka i isporuka PE cevi, izrađene od polietilenska mase po MRS klasifikaciji tip PE 100, za radne 
pritiske 10 bara na 20° C; prema standardima ISO 4427 ili odgovarajuće,  i  EN 12201, ili 
odgovarajuće, odobreno za pijaću vodu; Cevi moraju biti otporne na mraz i UV radijaciju, crne boje sa 
plavim trakama; Na svakoj cevi odštampane karakteristike sa jasno označenim podacima o imenu 
proizvođača, tipu i prečniku cevi  i datumom proizvodnje; Cevi isporučiti u ravnim komadima 
(štapovima) dužine L = 12m; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

18. DN 63  m 120 
19. DN 75  m 60 
20. DN 90  m 120 
21. DN 110 I01714 m 120 
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III PE KOMAD – TULJAK SA SLOBODNOM PRIRUBNICOM 

Nabavka i isporuka PE – HD tuljka sa slobodnom (letećom) prirubnicom za  povezivanje PE cevi 
čeonim varenjem na jednoj strani  i  letećom prirubnicom na vodovodni  fiting, na drugoj strani ; tuljci 
u kvalitetu PE 100 brizgani ,  leteća prirubnica  sastavni deo tuljka,  prema DIN 2501 ili odgovarajuće, 
– PN 10, za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

22. DN 63 I00204 kom. 10 
23. DN 90 I00868 kom. 30 
24. DN 110 I00110 kom. 30 
25. DN 160 I00287 kom. 20 
26. DN 200 NP 6 bar   kom. 5 
27. DN 200 I01695 kom. 5 
28. DN 225 I01851 kom. 1 
29. DN 250 I00867 kom. 2 

 
 

Partija 9 – Cevni materijal od PEHD i PVC - UKN, fazonski komadi i fiting od PVC 

I PVC - UKN KANALIZACIONE CEVI 

Nabavka i isporuka kanalizacionih PVC - UKN cevi sa mufom, dužina L = 1,0 / 2,0 / 5,0 ili 6,0 m. sa 
zaptivnim gumama za spojeve, u skladu sa JUS G. C6. 507, ili odgovarajući, JUS G.S3. 506 ili 
odgovarajući i G S3.507 ili odgovarajući,); za dubine polaganja-ukopavanja cevi veće od 3,0 m.           

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 50 ...... L=1,0 m I00792 m 500 
2. DN 50 ...... L= 2,0 m I00792 m 500 
3. DN  75....  L= 1,0 m   m 30 
4. DN  110....  L= 1,0 m I01465 m 20 
5. DN  110....  L= 0.25 m   kom. 10 
6. DN  110....  L= 5,0 m   m 60 
7. DN  125..... L= 0,5 m   m 20 
8. DN  125..... L= 1,0 m   m 30 
9. DN  160..... L= 1,0 m I01011 m 100 
10. DN  160..... L= 2,0 m   m 100 
11. DN  160..... L= 5,0 m   m 60 
12. DN  200....  L= 1,0 m I01012 m 30 
13. DN  200....  L= 2,0 m   m 30 
14. DN  200....  L= 5,0 m   m 30 
15. DN  250....  L= 1,0 m   m 20 
16. DN  250....  L= 2,0 m   m 20 
17. DN  300....  L= 6,0 m I11749 m 24 
18. DN  400....  L= 6,0 m I12496 m 12 
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II KANALIZACIONE  CEVI  OD  PEHD  ILI  PP (Korugovane) 

Nabavka i isporuka kanalizacionih cevi sa spojnicama i kanalizacionih cevi sa integrisanom spojnicom 
od PEHD ( polietilen visoke tvrdoće)  ili PP ( polipropilen ) korugovane i dvostruko korugovane cevi , 
dužine L = 6,0  m sa zaptivnim gumama za spojeve, klase  SN8 po ISO9969, ili odgovarajući, t.j. cevi 
čija  je otpornost na spoljašnje opterećenje 8 KN/m2 po ISO9969, ili odgovarajući. Cevni materijal se 
polaže u zemlji III kategorije, a u profilu gradske saobraćajnice. Dubina polaganja-ukopavanja  veća od 
3,0 m.  
*ID - unutrašnji prečnik 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

19. ID 250   m' 18 
20. ID 300 I01713 m' 300 
21. ID 400 I10887 m' 18 
22. ID 500 I10054 m' 12 

III SPOJNI ELEMENTI ZA PVC KANALIZACIONE CEVI  

Nabavka i isporuka spojnih elemenata za PVC kanalizacione cevi sa pripadajućim zaptivnim gumama a 
u kvalitetu i standardima kao za cevni matrijal 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

23. Klizna spojka DN 110 I10195 kom. 20 
24. Klizna spojka DN 125 I09173 kom. 15 
25. Klizna spojka DN 160 I09174 kom. 15 
26. Klizna spojka DN 200 I09157 kom. 15 
27. Klizna spojka DN 250 I14045 kom. 5 
28. Klizna spojka DN 315 I11767 kom. 5 
29. Luk DN 110/45° I08805 kom. 10 
30. Luk DN 125/45° I08260 kom. 5 
31. Luk DN 160/45° I00293 kom. 10 
32. Luk DN 200/45° I09491 kom. 5 
33. Luk DN 110/90°   kom. 3 
34. Luk DN 125/90°   kom. 4 
35. Luk DN 160/90°   kom. 5 
36. Luk DN 200/90°   kom. 5 
37. Račva DN 160/110/45°   kom. 5 
38. Račva DN 160/160/45° I11301 kom. 5 
39. Račva DN 160/160/90° I12501 kom. 5 
40. Račva DN 200/160/45° I12502 kom. 5 
41. Račva DN 200/160/90° I12503 kom. 5 
42. Račva DN 200200/90°   kom. 5 
43. Račva DN 200/200/45°   kom. 5 
44. Redukcija DN 125/110 I09156 kom. 10 
45. Redukcija DN 160/110 I11318 kom. 5 
46. Redukcija DN 160/125 I09172 kom. 5 
47. Redukcija DN 200/160 I09156 kom. 5 
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48. Redukcija DN 250/200   kom. 5 
49. Redukcija DN 300/250   kom. 5 

50. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 250/200 

  kom. 2 

51. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 300/200 

I12515 kom. 5 

52. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 400/200 

I12506 kom. 3 

53. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 500/200 

I12507 kom. 3 

54. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 600/200 

  kom. 3 

55. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 250/160 

  kom. 3 

56. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 300/160 

  kom. 5 

57. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 400/160 

  kom. 5 

58. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 500/160 

  kom. 2 

59. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 600/160 

  kom. 2 

60. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu cev 250/200 
  kom. 3 

61. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 300/200 
  kom. 10 

62. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 400/200 
  kom. 3 

63. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 500/200 
  kom. 3 

64. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 600/200 
  kom. 3 

65. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu cev 250/160 
  kom. 3 

66. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 300/160 
  kom. 10 

67. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 400/160 
  kom. 5 

68. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 500/160 
  kom. 3 

69. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 600/160 
  kom. 3 

70. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 800/160 
  kom. 15 

71. Naknadni sedlasti priključak sa   kom. 3 
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mufom za korugovanu  cev 800/200 
 
 

Partija 10 - PE i PP sitan fiting 

Nabavka i isporuka kompresovanog fitinga od polipropilena; Telo fitinga, zavrtni deo i potisni prsten 
izrađeni od polipropilena ili visokokvalitetnog kopolimera, za pritiske PN 16; Pritezni prsten izrađen od 
acetalne smole; Zaptivna guma izrađena od nitrilne gume ( po NBR standardu kvaliteta za pijaću vodu 
ili slicno - EPDM ili FPM, ili odgovrajuće,); Armirani prsten koji služi za ojačanje (za sve unutrašnje 
navoje), mora biti od nerđajućeg čelika. Sav kompresovani fiting mora biti za odgovarajuće standarde 
za PE cevi, - DIN 8072/8074 ili odgovarajući; EN 12201 ili odgovarajući; ISO 4427 ili odgovarajući; 
zaptivak i uvodnik integrisani u spojnici, zaptivak posebnog profila (rebrastog) i uvodnik integrisani za 
prečnike veće od  Ø75,spajanje PE cevi sa ovim fitingom je neraskidiv spoj bez navoja PUSH FITING 
sledećih komada i dimenzija: 

I SPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. 20 x 20 mm I10570 kom. 10 
2. 25 x 25 mm I10571 kom. 100 
3. 32 x 32 mm I10593 kom. 200 
4. 40 x 40 mm I10572 kom. 10 
5. 50 x 50 mm I09348 kom. 10 
6. 63 x 63 mm I09349 kom. 10 

II  REDUKCIONA SPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

7. 25 x 20 mm I12524 kom. 1 
8. 32 x 25 mm I10573 kom. 5 
9. 40 x 25 mm I12525 kom. 1 
10. 40 x 32 mm I12526 kom. 1 
11. 50 x 25 mm I12527 kom. 1 
12. 50 x 32 mm I12528 kom. 1 
13. 50 x 40 mm I12529 kom. 1 
14. 63 x 25 mm I12530 kom. 1 
15. 63 x 32 mm I12531 kom. 1 
16. 63 x 40 mm I12532 kom. 1 
17. 63 x 50 mm I12533 kom. 1 

III  MUŠKI ADAPTER  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

18. 20 x 3/4" I12500 kom. 5 
19. 20 x 1" I12534 kom. 5 
20. 25 x 3/4" I10574 kom. 200 
21. 25 x 1" I12535 kom. 10 
22. 32 x 3/4" I11212 kom. 200 
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23. 32 x 1" I11213 kom. 100 
24. 32 x 5/4" I12536 kom. 2 
25. 32 x 6/4" I12537 kom. 2 
26. 40 x 1" I12538 kom. 2 
27. 40 x 5/4" I12545 kom. 2 
28. 40 x 6/4" I12546 kom. 2 
29. 40 x 2" I12547 kom. 2 
30. 50 x 1" I12548 kom. 2 
31. 50 x 5/4" I12549 kom. 2 
32. 50 x 6/4" I12550 kom. 2 
33. 50 x 2" I12551 kom. 2 
34. 63 x 5/4" I12552 kom. 2 
35. 63 x 6/4" I12553 kom. 2 
36. 63 x 2" I12554 kom. 2 

IV ŽENSKI ADAPTER - sa armiranim prstenom za ojačanje 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

37. 20 x 3/4" I12555 kom. 2 
38. 20 x 1" I12556 kom. 2 
39. 25 x 3/4" I12557 kom. 2 
40. 25 x 1" I12558 kom. 2 
41. 32 x 3/4" I12559 kom. 2 
42. 32 x 1" I10577 kom. 2 
43. 32 x 5/4" I12560 kom. 2 
44. 40 x 1" I12561 kom. 2 
45. 40 x 5/4" I12562 kom. 2 
46. 40 x 6/4" I12563 kom. 2 
47. 50 x 5/4" I12564 kom. 2 
48. 50 x 6/4" I12565 kom. 2 
49. 50 x 2" I12566 kom. 2 
50. 63 x 5/4" I12567 kom. 2 
51. 63 x 6/4" I12568 kom. 2 
52. 63 x 2" I12569 kom. 2 

V  Т – KOMAD 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

53. 20 x 20 x 20 mm I09974 kom. 2 
54. 25 x 25 x 25 mm I09421 kom. 2 
55. 32 x 32 x 32 mm I09443 kom. 2 
56. 40 x 40 x 40 mm I12570 kom. 2 
57. 50 x 50 x 50 mm I12571 kom. 2 
58. 63 x 63 x 63 mm I12572 kom. 2 

VI T - KOMAD - sa redukcijom 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

59. 25 x 20 x 25 mm  kom. 2 
60. 32 x 25 x 32 mm  kom. 2 
61. 40 x 25 x 40 mm  kom. 2 
62. 40 x 32 x 40 mm  kom. 2 
63. 50 x 25 x 50 mm  kom. 2 
64. 50 x 32 x 50 mm  kom. 2 
65. 50 x 40 x 50 mm  kom. 2 
66. 63 x 32 x 63 mm  kom. 2 
67. 63 x 40 x 63 mm  kom. 2 
68. 63 x 50 x 63 mm  kom. 2 

VII T - KOMAD - sa proširenjem 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

69. 20 x 25 x 20 mm  kom. 2 
70. 25 x 32 x 25 mm  kom. 2 

VIII KOLENO 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

71. 20 mm  kom. 2 
72. 25 mm  kom. 2 
73. 32 mm  kom. 2 
74. 40 mm  kom. 2 
75. 50 mm  kom. 2 
76. 63 mm  kom. 2 

 
 
 

Partija 11 - Pocinkovani sitan fiting, kudelja i dihtunzi 

Nabavka i isporuka pocinkovanog  ili mesinganog fitinga; svi delovi izliveni od gvožđa saglasno 
evropskim normama EN 1562, ili odgovrajuće, zaštićeni od korozije galvaniziranjem (toplim 
pocinkovanim postupkom) u skladu sa EN 10284, ili odgovrajuće, sledećih komada i dimenzija: 

I ZUPČASTA SPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. 3/4“ I01206 kom. 50 
2. 1“ I00109 kom. 50 
3. 5/4“ I01212 kom. 5 
4. 6/4“ I01216 kom. 5 
5. 2“ I01220 kom. 2 

II  KLIZNA SPOJNICA  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 
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6. DN 20 mm I01203 kom. 10 
7. DN 25 mm I01207 kom. 20 
8. DN 32 mm I01210 kom. 20 
9. DN 40 mm I01214 kom. 1 
10. DN 50 mm I01218 kom. 1 
11. DN 63 mm I01222 kom. 1 
12. DN 75 mm I01223 kom. 1 

III MS SPOJNICA - ITALIJANSKA – POLUSPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

13. DN 20 mm I01204 kom. 10 
14. DN 25 mm I00092 kom. 150 
15. DN 32 mm I01209 kom. 150 
16. DN 40 mm I01213 kom. 2 
17. DN 50 mm I01217 kom. 2 
18. DN 63 mm I01221 kom. 2 

IV  MS SPOJNICA - ITALIJANSKA  - CELA SPOJNICA    

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

19. DN 20 mm I01205 kom. 5 
20. DN 25 mm I01208 kom. 10 
21. DN 32 mm I01211 kom. 10 
22. DN 40 mm I01215 kom. 2 
23. DN 50 mm I01219 kom. 2 
24. DN 63 mm I01873 kom. 2 
25. DN 75 mm I01224 kom. 2 

V DUPLI NIPLI 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

26. 1/2“ I01176 kom. 100 
27. 3/4“ I00133 kom. 1000 
28. 1“ I01177 kom. 1000 
29. 5/4“ I01178 kom. 50 
30. 6/4“ I00337 kom. 20 
31. 2“ I01179 kom. 30 
32. 2.5“ I01180 kom. 10 
33. 3“ I01181 kom. 10 

VI NIPLI   REDUCIR 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

34. 3/4“ x 1/2“ I01182 kom. 10 
35. 1“ x 1/2“ I01183 kom. 10 
36. 1“ x 3/4“ I01184 kom. 150 
37. 5/4“ x 3/4“ I01185 kom. 10 
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38. 5/4“ x 1“ I01186 kom. 5 
39. 6/4“ x 1“ I01188 kom. 5 
40. 6/4“ x 5/4“ I01189 kom. 2 
41. 2“ x 1“ I01190 kom. 2 
42. 2“ x 5/4“ I01191 kom. 10 
43. 2“ x 6/4“ I01192 kom. 2 

VII MUF  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

44. 1/2“ I01168 kom. 20 
45. 3/4“ I01169 kom. 500 
46. 1“ I01170 kom. 300 
47. 5/4“ I01171 kom. 30 
48. 6/4“ I01172 kom. 30 
49. 2“ I01173 kom. 50 

VIII ČEP ŠTOPLI 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

50. 1/2“ I01250 kom. 30 
51. 3/4“ I01251 kom. 100 
52. 1“ I01252 kom. 50 
53. 5/4“ I01253 kom. 10 
54. 6/4“ I01254 kom. 10 
55. 2“ I01255 kom. 25 
56. 2.5" I01256 kom. 5 

IX Propusni ventil sa točkom standardne dužine 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

57. 1/2“ I01123 kom. 50 
58. 3/4“ I00091 kom. 1000 
59. 1“ I01124 kom. 50 
60. 5/4“ I01125 kom. 20 
61. 6/4“ I01126 kom. 10 
62. 2“ I01127 kom. 20 

X VENTIL PROPUSNI - KUGLASTI (standardne ugradbene dužine) 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

63. 3/4“ I00342 kom. 20 
64. 1“ I01146 kom. 5 
65. 5/4“ I01147 kom. 10 
66. 6/4“ I01148 kom. 10 
67. 2“ ( sa ženskom lozom) I00169 kom. 10 
68. 2.5“  I01876 kom. 4 
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69. 3“  I09347 kom. 2 

XI VENTIL  NEPOVRATNI  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

70. 3/4“ I01140 kom. 500 
71. 1“ I01141 kom. 50 
72. 5/4“ I01142 kom. 30 
73. 6/4“ I01143 kom. 25 

XII VENTIL  ISPUSNI  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

74. 3/4“ I01130 kom. 400 
75. 1“ I01131 kom. 10 
76. 5/4“ I01132 kom. 10 
77. 6/4“ I01133 kom. 10 
78. 2“ I01134 kom. 10 

XIII HVATAČ  NEČISTOĆE  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

79. 3/4“ I00873 kom. 50 
80. 1“ I00874 kom. 30 
81. 5/4“ I00875 kom. 20 
82. 6/4“ I01487 kom. 10 

XIV КОЛЕНО – ŽŽ 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

83. 1/2“ I01149 kom. 50 
84. 3/4“ I01150 kom. 250 
85. 1“ I01151 kom. 150 
86. 5/4“ I01152 kom. 20 
87. 6/4“ I01153 kom. 20 
88. 2“ I01154 kom. 20 

XV T - KOMAD POCINKOVANI  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

89. 1/2“ I01225 kom. 50 
90. 3/4“ I01226 kom. 100 
91. 1“ I01227 kom. 50 
92. 5/4“ I01228 kom. 20 
93. 6/4“ I01230 kom. 20 
94. 2“ I01232 kom. 15 
95. 3“ I01234 kom. 10 

XVI CEV POCINKOVANA 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

96. 3/4“ I00392 m' 18 
97. 1“ I01240 m' 18 
98. 5/4“ I01241 m' 18 
99. 6/4“ I01242 m' 18 

100. 2“ I00417 m' 24 
101. 3“ I01243 m' 12 

XVII PLETENICA  U  LOJU   

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

102. 6 x 8 mm  kg 2 
103. 8 x 8 mm I01427 kg 1 
104. 10 x 10 mm I01423 kg 1 
105. 12 x 12 mm  kg 2 
106. 14 x 14 mm  kg 2 

XVIII PLETENICA GRAFITNA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

107. 6 x 8 mm   kg 2 
108. 8 x 8 mm I01414 kg 2 
109. 10 x 10 mm I01428 kg 2 
110. KUDELJA  U  VLASU I00093 kg 150 

111. 
GUMA ZA DIHTUNG (d=5 mm), 

sa dva platna 
I07920 kg 100 

XIX 
DIHTUNG – ZAPTIVKA ZA POVEZIVANJE  PRIRUBNICA VODOVODNE 

ARMATURE  
Nabavka i isporuka dihtunga – zaptivke za povezivanje prirubnica vodovodne armature; dihtung  u sebi 
mora da ima armaturu za eliminisanje deformacija kod ugradnje; atestiran i  odobren za pijaću vodu u 
skladu sa KTW preporukama, ili odgovrajuće, sledećih dimenzija: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

112. DN  50 mm I01058 kom. 400 
113. DN  80 mm I00336 kom. 600 
114. DN  100 mm I01059 kom. 600 
115. DN  125 mm I00117 kom. 50 
116. DN  150 mm I01060 kom. 400 
117. DN  200 mm I01061 kom. 300 
118. DN  250 mm I01062 kom. 10 
119. DN  300 mm I01063 kom. 150 
120. DN  350 mm I01065 kom. 30 
121. DN  400 mm I01064 kom. 50 
122. DN  500 mm I01066 kom. 50 
123. DN  600 mm I01067 kom. 30 
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XX REGULATOR PRITISKA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

124. 3/4“ I08531 kom. 2 
125. 1“ I00138 kom. 5 
126. 5/4“ I00104 kom. 5 
127. 6/4“ I00105 kom. 5 
128. 2“ I13620 kom. 5 

XXI Gornji deo ventila - virbla  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

129. 1/2“ I12090 kom. 10 
130. 3/4“ I01122 kom. 150 
131. 1“  kom. 30 
132. 5/4“  kom. 10 
133. 6/4“  kom. 10 
134. 2“  kom. 10 

 
 
 
 

Partija 12 - Vazdušni ventili, MDK, hvatači nečistoće, nepovratni ventili  

I 
AUTOMATSKI „VAZDUŠNI“ USISNO-ODZRAČNI VENTILI SA JEDNOM 

KUGLOM: 
Nabavka i isporuka automatskog vazdušnog usisno – odzračnog ventila, 
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Zaptivke: NBR u skladu sa EN 681 ili odgovarajuće; 
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Otvor: veliki; 
Ispitni standard: EN 12266 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće;  
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 50 mm I00339 kom. 5 
2. DN 80 mm I01764 kom. 3 
3. DN 100 mm I01765 kom. 2 
4. DN 200 mm I12416 kom. 1 

II HVATAČ NEČISTOĆE  

Nabavka i isporuka hvatača nečistoće,   
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Filter (sito): nerđajući čelik; 
Ugradna dužina: EN 558-1 serije 1; 
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Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10); 
Ispitni standard: EN 12266 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće;  
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

5. DN 50 mm I00356 kom. 20 
6. DN 80 mm I00357 kom. 20 
7. DN 100 mm I00794 kom. 20 
8. DN 150 mm I00796 kom. 2 
9. DN 200 mm I00797 kom. 2 

III MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD  

Nabavka i isporuka montažno demontažnog komada, 
Tip: MDK-A (sa tri prirubnice); 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Zaptivke: NBR u skladu sa EN 681 ili odgovarajuće; 
Vijci: zaštićeni od korozije (Zn);   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće;  
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

10. DN 50 mm I08242 kom. 20 
11. DN 80 mm I00708 kom. 20 
12. DN 100 mm I00709 kom. 20 
13. DN 150 mm I00710 kom. 5 
14. DN 200 mm I05936 kom. 2 
15. DN 300 mm I12417 kom. 2 

IV NEPOVRATNI  VENTIL SA KLAPNOM ILI KUGLOM 

Nabavka i isporuka nepovratnog ventila sa klapnom ili kuglom,  
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće; 
Zaptivke: NBR u skladu sa EN 681 ili odgovarajuće; 
Vijci: zaštićeni od korozije (Zn); 
Ugradna dužina: EN 558-1 serije 48 ili odgovarajuće; 
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 12266 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće;  
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 
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16. DN 50 mm I00677 kom. 20 
17. DN 80 mm I00678 kom. 20 
18. DN 100 mm I00679 kom. 5 
19. DN 150 mm I00681 kom. 2 
20. DN 200 mm I00682 kom. 2 

 
 

Partija 13 - Livene cevi 

I CEVI OD DUKTILNOG LIVENOG GVOŽĐA     

Nabavka i isporuka cevi od duktilnog livenog gvožđa, proizvedenih po DIN EN 545 ili odgovarajuće. 
Tip cevi NATURAL, ZA PITKU VODU, sa naglavkom (utični spoj – „muf“).  
Zaštita cevi: Unutrašnja – obloga od cementnog maltera, spoljašnja cink – aluminijum sprej min. 400 
gr/m2, i sloj od epoksida ili odgovarajuće. 
Spajanje i kvalitet cevi:  
DN 80 - DN 300, TYTON-SIT PLUS, klase C40                                         
DN 400 - DN 600, STANDARD Vi, klase C30 
Sve cevi moraju biti isporučene sa zaštitnim plastičnim poklopcem na oba kraja. 
Dozvoljena je isporuka i ekvivalentnih cevi, uz poštovanje navedenih tehničkih karakteristika.  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 80 I05765 m 30 
2. DN 100 I00786 m 30 
3. DN 150 I05870 m 30 
4. DN 200 I00788 m 30 
5. DN 350 I05871 m 12 
6. DN 400  m 228 
7. DN 500  m 12 
8. DN 600  m 12 

II CEVNI TELESKOPSKI KOMADI OD DUKTILNOG LIVA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

9. DN 80  kom. 2 
10. DN 100  kom. 8 
11. DN 125  kom. 1 
12. DN 150  kom. 15 
13. DN 200  kom. 10 
14. DN 250  kom. 5 
15. DN 300  kom. 3 
16. DN 350  kom. 3 
17. DN 400  kom. 1 
18. DN 450  kom. 1 
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Partija 14 - Liveni fazonski komadi 

I T – KOMAD 

Nabavka i isporuka T – komada, DIN 28643 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

1. DN 50/50 mm I00616 kom. 5 
2. DN 80/50 mm I00618 kom. 20 
3. DN 80/80 mm I00094 kom. 30 
4. DN 100/50 mm I00619 kom. 10 
5. DN 100/80 mm I00621 kom. 5 
6. DN 100/100 mm I00622 kom. 5 
7. DN 400/80 mm I05810 kom. 4 
8. DN 400/150 mm I01658 kom. 2 
9. DN 400/400 mm I12590 kom. 1 

II FFR - KOMAD 

Nabavka i isporuka FFR komada, DIN 28645 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

10. DN 80/50 mm L200   kom. 10 
11. DN 100/50 mm I00593 kom. 10 
12. DN 100/80 mm L200   kom. 10 
13. DN 100/80 mm I00595 kom. 20 
14. DN 150/100 mm I00351 kom. 5 
15. DN 200/80 mm I01754 kom. 5 
16. DN 200/100 mm I00598 kom. 3 
17. DN 200/150 mm I00102 kom. 3 
18. DN 250/100 mm I00600 kom. 2 
19. DN 300/100 mm I00602 kom. 2 
20. DN 300/150 mm I00603 kom. 2 
21. DN 300/200 mm I00605 kom. 2 
22. DN 400/300 mm I00609 kom. 1 
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III FF- KOMAD 

Nabavka i isporuka FF komada, DIN 28614 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

23. DN 50 mm , L = 100 mm I13630 kom. 5 
24. DN 50 mm , L = 200 mm I01882 kom. 2 
25. DN 50 mm , L = 300 mm I00543 kom. 2 
26. DN 50 mm , L = 400 mm I00544 kom. 2 
27. DN 80 mm , L = 200 mm I00545 kom. 10 
28. DN 80 mm , L = 300 mm I00399 kom. 15 
29. DN 80 mm , L = 400 mm I00340 kom. 5 
30. DN 80 mm , L = 500 mm I00546 kom. 2 
31. DN 100 mm , L = 100 mm I00400 kom. 5 
32. DN 100 mm , L = 200 mm I00384 kom. 5 
33. DN 100 mm , L = 300 mm I00550 kom. 10 
34. DN 100 mm , L = 400 mm I00551 kom. 2 
35. DN 100 mm , L = 500 mm I00552 kom. 5 
36. DN 100 mm , L = 600 mm I00553 kom. 5 
37. DN 100 mm , L = 1000 mm I00555 kom. 1 
38. DN 150 mm , L = 200 mm I00560 kom. 5 
39. DN 150 mm , L = 300 mm I00561 kom. 2 
40. DN 150 mm , L = 400 mm I00562 kom. 2 
41. DN 150 mm , L = 500 mm I00563 kom. 2 
42. DN 150 mm , L = 600 mm I00564 kom. 2 
43. DN 200 mm , L = 200 mm I00567 kom. 5 
44. DN 200 mm , L = 300 mm I00568 kom. 5 
45. DN 200 mm , L = 400 mm I00569 kom. 2 
46. DN 200 mm , L = 1000 mm I00574 kom. 1 
47. DN 300 mm , L = 300 mm I11768 kom. 1 
48. DN 300 mm , L = 500 mm I00577 kom. 5 
49. DN 300 mm , L = 600 mm I00298 kom. 1 
50. DN 300 mm , L = 800 mm I12600 kom. 1 
51. DN 300 mm , L = 1000 mm I12601 kom. 1 
52. DN 400 mm , L = 800 mm I12602 kom. 1 
53. DN 400 mm , L = 1000 mm   kom. 1 
54. DN 500 mm , L = 500 mm I00580 kom. 5 
55. DN 500 mm , L = 800 mm I00583 kom. 2 
56. DN 500 mm , L = 1000 mm I00584 kom. 2 
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IV FFK / Q - KOMAD 

Nabavka i isporuka Q komada DIN28637, odnosno, FFK komada DIN 28639 za 45°, DIN 28640 za 
30°, DIN 28641 za 22 ½°, DIN 28642 za 11 ¼° ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

57. Ugao 90  DN 50 mm I00485 kom. 5 
58. Ugao 45  DN 50 mm I00496 kom. 2 
59. Ugao 45  DN 80 mm I01888 kom. 2 
60. Ugao 45  DN 150 mm I00499 kom. 5 
61. Ugao 45  DN 200 mm I00500 kom. 1 
62. Ugao 45  DN 300 mm I01870 kom. 5 
63. Ugao 30  DN 300 mm I00510 kom. 3 
64. Ugao 30  DN 400 mm  kom. 1 
65. Ugao 22,50  DN 150 mm I00511 kom. 1 
66. Ugao 22,50  DN 200 mm I00512 kom. 1 
67. Ugao 22,50  DN 300 mm I00514 kom. 1 
68. Ugao 22,50  DN 400 mm I01790 kom. 1 
69. Ugao 11,25  DN 150 mm I00519 kom. 1 
70. Ugao 11,25  DN 200 mm I00520 kom. 1 
71. Ugao 11,25  DN 300 mm I00521 kom. 1 
72. Ugao 11,25  DN 400 mm   kom. 1 

V N – KOMAD 

Nabavka i isporuka N komada, DIN 28638 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajući;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

73. DN 80 I00523 kom. 30 

VI F – KOMAD  

Nabavka i isporuka F – komada DIN 28623 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajući;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
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odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

74. DN   80, L = 300 mm  kom. 2 
75. DN   80, L = 350 mm  kom. 2 
76. DN   80, L = 600 mm  kom. 2 
77. DN 100, L = 300 mm  kom. 2 
78. DN 150, L = 300 mm  kom. 2 
79. DN 200, L = 300 mm  kom. 2 
80. DN 200, L = 600 mm  kom. 2 
81. DN 300, L = 300 mm  kom. 2 
82. DN 400, L = 300 mm  kom. 2 
83. DN 500, L = max mm  kom. 2 

VII EU -  KOMAD SA PRIRUBNICOM I TYTON - GUMOM 

Nabavka i isporuka EU  komada, DIN 28622 
Mterijal EN GJS 400 (GGG40) i EN 1563;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10); 
Ispitni standard: EN 545; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu); 
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

84. DN  500 mm  kom. 2 
85. DN  400 mm  kom. 2 
86. DN 300 mm  kom. 1 
87. DN 200 mm  kom. 1 
88. DN 150 mm  kom. 2 

VIII MMA -  KOMAD SA TYTON SPOJEM - GUMOM 
Nabavka i isporuka MMA komada DIN 28630 ili odgovarajuće;  
Radni pritisak PN10; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

89. DN 400/150 mm  kom. 2 

IX MMB -  KOMAD SA TYTON SPOJEM - GUMOM 

Nabavka i isporuka MMВ komada DIN 28630; 
Radni pritisak PN10; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili 
odgovarajuće; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Jedinica mere Okvirne količine 

90. DN 300/80 mm  kom. 1 



Страна 40 од 216 
 

Partija 15 - Hidranti 

I PODZEMNI HIDRANT  

 
Hidrant izrađen u skladu sa SRPS EN 14339 ili odgovarajuće, sa standardnom bajonet spojnocom na 
izlazu i automatskom drenažom vode iz tela hidranta; 
Materijal: telo hidranta od nerđajućeg čelika minimum kvaliteta A2 ili odgovarajuće, i najmanjeg 
spoljnog prečnika cevi 130 mm; glava i stopa hidranta od livenog gvožđa GJS-400 ili odgovarajuće, u 
skladu sa EN 1563 standardom, ili odgovarajuće;  
Svi unutrašnji delovi hidranta moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti 
zaštićeni plastifikacijom koja je odobrena za ljudsku upotrebu, sa potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti 
predmeta opšte upotrebe koji se stavlja u promet, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj 
ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“ broj 92/2011) i/ili Pravilnika o uslovima u 
pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (Sl. list 
SFRJ“ broj 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991); 
Zaštita glave i stope: Visoko kvalitetna zaštita od korozije fluidizovanim epoksidnim prahom spolja i 
unutra; 
Medijum: Pitka voda 
Maksimalni radni pritisak: 16 bar  
Donja prirubnica u skladu sa EN 1092-2 ili odgovarajuće, PN 10 
Za sledeće dimenzije: 

R.br. Opis dobara Jedinica mere Okvirne količine 

1. 
DN 80, RD=1000 
opseg A (H= od 730 mm do 760 mm) 

kom. 10  

2. 
DN 80, RD=1000  
opseg B (H= od 900 mm do 1100 mm) 

kom. 10  

 

Понуђена добра сматраће се одговарајућим, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона уколико 
испуњавају све захтеве из техничке спецификације наведене у поглављу II конкурсне 
документације. 

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе 
Наручиоца и то за период од годину дана. 

Тражене количине добара у обрасцу техничка спецификација дате су оквирно на основу искуства 
наручиоца из претходног периода. Наручилац задржава право да може наручити мањи или већи 
обим добара од оквирно одређених количина у спецификацији, највише до процењене вредности 
за ту партију јавне набавке.  

Квалитативни и квантитативни и пријем добара обавиће се при њиховом пријему, о чему ће бити 
сачињен записник о квалитативном и квантитативном пријему. Пријем ће се вршити провером по 
ставкама из отпремнице.  

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара 
из спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак 
или вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених 
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добара у односу на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним 
комисијским записником који потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног 
записника отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацијама 
и другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

У случају основане сумње у квалитет испоручених добара, Наручилац има право да затражи 
проверу квалитета од стране надлежне институције на основу позитивноправних прописа који 
регулишу наведену област и који прописују начин контроле квалитета предметних добара, а на 
терет добављача.    

Уколико се у поступку контроле квалитета утврди да испоручена добра не одговарају стандарду 
квалитета, о чему надлежна институција издаје сертификат анализе на основу позитивноправних 
прописа који регулишу наведену област и који прописују начин контроле квалитета предметних 
добара, добављач се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације 
наручиоца, испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима 
захтеваног квалитета. 

Као доказе да понуда испуњава све захтеве из техничке спецификације понуђач је дужан да 
достави: 

Важи за све партије: 
1) Каталог или извод из каталога произвођача који садржи техничке карактеристике 

понуђеног добра.  
Пожељно је да понуђач у каталогу или изводу из каталога означи (нпр. подвуче, заокружи, 
означи маркером и сл.) добро које нуди (комерцијални назив) и каталошку ознаку добра 
које је навео у Обрасцу структуре понуђене цене, као и да понуђено добро обележи у 
каталогу редним бројем партије и бројем ставке (добра) у оквиру партије. Каталози 
односно изводи из каталога морају бити преведени на српски језик. 

 

За партију 1.1.4.1 Затварачи и сервис вентили са припадајућим телескопским гарнитурама:  
1) Извештаје о испитивању затварача и вентила према важећем стандардима СРПС ЕН 12266 – 

1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не старији 
од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности затварача и вентила издате од стране 
акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање 
понуда. 

За партију 1.1.4.2 Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом 
арматуром:  
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1) Извештаје о испитивању Огрлица за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цеви према важећем стандардима 
СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих 
лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности огрлица за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ издате од 
стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 

За партију 1.1.4.3 Електрофузионе спојнице, огрлице за прикључак на ПЕ цевни материјал, 
припадајући ПЕ сервис вентил и телескопске уградбене гарнитуре: 
1) Извештаје о испититивању здравствене исправности Електрофузионог фитинга издате од 

стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 

2) Извештаје о испитивању Електрофузионог фитинга према важећем стандардима СРПС ЕН 
12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не 
старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

За партију 1.1.4.4 Сигурносни вентил са кључем: 
1) Извештаје о испитивању Сигурносних вентила са кључем према важећем стандардима СРПС 

ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих 
лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности Сигурносних вентила са кључем издате 
од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног 
за отварање понуда. 

За партију 1.1.4.5 Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“: 
1) Извештаје о испитивању Универзалних спојница према важећем стандардима СРПС ЕН 

12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не 
старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности Универзалних спојница издате од 
стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 

За партију 1.1.4.6 Репарационе спојнице (куплунг и штрауб): 
1) Извештаје о испитивању Репарационих спојница према важећем стандардима СРПС ЕН 

12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не 
старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности Репарационих спојница издате од стране 
акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање 
понуда. 

За партију 1.1.4.7 Шахт поклопци, сливничке решетке и фланше: 
1) Извештаје о испитивању шахт поклопаца према важећем стандардима СРПС ЕН 124 за D400 

или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) 
године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

За партију 1.1.4.8 ПЕ цеви и туљци са слободним прирубницама: 
Услови за водоводне цеви према стандарду СРПС ЕН 12201:2014 или одговарајуће (Системи 
цевовода од пластичних маса за снабдевање водом, одводњавање и канализацију под притиском). 
1) Извештај о испитивању здравствене исправности готовог производа, издат од акредитованог 

тела за оцењивање усглашености (Акредитоване лабораторије за испитивање); 
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2) Атест произвођача сировине за материјал ПЕ 100 и ПЕ 100 РЦ, ако се нуди тип 2 или атест 
произвођача сировине за материјал ПЕ 100 РЦ ако се нуди тип1. 

За партију 1.1.4.10 ПЕ и ПП ситан фитинг: 
1) Извештаје о испититивању здравствене исправности ПЕ и ПП ситног фитинга издате од 

стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 

2) Извештаје о испитивању ПЕ и ПП ситног фитинга према важећем стандардима СРПС ЕН 
12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућим, издате од стране акредитованих лабораторија, не 
старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

За партију 1.1.4.11 Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи: 
1) Извештаје о испитивању поцинкованог и месинганог ситног фитинга, месинганих вентила и 

неповратних вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или 
одговарајућем, издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од 
датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности месинганог ситног фитинга, 
месинфаних вентила и неповратних вентила, и дихтунга издате од стране акредитованих 
лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 
 
Напомена: 
Горе наведене извештаје о испитивању није потребно достављати за плетенице у лоју, 
графитне плетенице и кудељу у власу. 

За партију 1.1.4.12 Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили: 
1) Извештаје о испитивању ваздушних вентила, МДК комада, хватача нечистоће и неповратних 

вентила према важећем стандарду СРПС ЕН 12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућем, 
издате од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума 
предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности ваздушних вентила, МДК комада, 
хватача нечистоће и неповратних вентила издате од стране акредитованих лабораторија, не 
старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

За партију 1.1.4.14 Ливени фазонски комади: 
1) Извештаје о испитивању ливених фазонских комада према важећем стандарду СРПС ЕН 

12266 – 1 за НП 10 бара, или одговарајућем, издате од стране акредитованих лабораторија, не 
старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за отварање понуда. 

2) Извештаје о испититивању здравствене исправности ливених фазонских комада издате од 
стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 (три) године, од датума предвиђеног за 
отварање понуда. 

За партију 1.1.4.15 Хидранти: 
1) Извештаје о испитивању типа производа, за сва понуђена добра према важећем 

стандардима SRPS EN 14339 за ПН 16 бара, или одговарајућим, издате од стране 
акредитованих лабораторија. 
Уколико се нуде добра према „одговарајућим стандардима“ или ако су испитивања рађена 
према другим „одговарајућим стандардима“, потребно је да понуђач уз понуду достави и 
одговарајуће меродавне доказе да понуђена добра на суштински једнак начин испуњавају 
услове из спецификације и тражених стандарда (у складу са чланом 71. став 3. ЗЈН). 
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2) Извештаје о испититивању здравствене исправности готовог хидранта – унутрашњег 
дела хидранта који је у директном контакту са пијаћом водом, издате од стране 
акредитованих лабораторија. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане	чланом 75. Закона о јавним набавкама, и 
у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати следеће: 
 
1. Услов - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

Доказ: 
� Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда (копија једног од доказа без обзира на дaтум издавања). 
 
2. Услов - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Доказ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  
� Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре;  

� 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;  

� 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).  
Потребно је доставити најмање три уверења, уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ под тачком 3. за сваког од њих. 

 

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:  
� Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца од дана отварања понуда. 
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3. Услов - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ: 

� Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода (два уверења), или потврда Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

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

4. Услов – Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Овај услов није потребно испунити с обзиром на предмет јавне набавке. 
 
5. Услов - Да понуђач приликом састављања понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

Доказ:  
� Попуњена, потписана и оверена изјава која је саставни део конкурсне документације 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона о 
јавним набавкама, и у складу са наведеним чланом наручилац одређује следеће додатне 
условe за учешће у поступку јавне набавке који се односе на потребан пословни капацитет: 

 

УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ УЈЕДНО И ПРОИЗВОЂАЧ ДОБАРА КОЈЕ НУДИ ВАЖИ 
СЛЕДЕЋИ УСЛОВ: 

6. Услов – Да је процес рада – пословања понуђача усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 
9001:2015 или одговарајући – системи менаџмента квалитетом, за област сертификације 
производња и продаја добара која се нуде (осим за кудељу, графитне плетенице и плетенице у 
лоју). 

Доказ: 

� Важећи сертификат SRPS ISO 9001:2015 или одговарајући у неовереној копији. 
 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ ДОБАРА КОЈЕ НУДИ ВАЖИ 
СЛЕДЕЋИ УСЛОВИ: 

7. Услов – Да је процес рада – пословања понуђача усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO 
9001:2015 или одговарајући – системи менаџмента квалитетом, за област сертификације трговина 
на велико добрима која се нуде (осим за кудељу, графитне плетенице и плетенице у лоју). 

Доказ: 

� Важећи сертификат SRPS ISO 9001:2015 или одговарајући у неовереној копији. 
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8. Услов – Да је процес рада – пословања произвођача добара које нуди понућач усаглашен са 
захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 или одговарајући – системи менаџмента квалитетом, за 
област сертификације производња добара која се нуде (осим за кудељу, графитне плетенице и 
плетенице у лоју). 

Доказ: 

� Важећи сертификат SRPS ISO 9001:2015 или одговарајући у неовереној копији. 
 

Уколико се подноси понуда са подизвођачем, подизвођач је у обавези да достави доказ о 
испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1. до 
4. Закона о јавним набавкама на један од горе наведених начина. 

Уколико се подноси заједничка понуда, сваки понуђач из групе понуђача је у обавези да 
достави доказ о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 
став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама на један од горе наведених начина, а додатне 
услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач не испуни тражене обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива. 
 

Начин достављања доказа: 

За испуњење обавезних услова одређених чланом 75. Закона о јавним набавкама, у случају 
подношења понуде са подизвођачем или заједничке понуде, погледати тачке 7. и 8. поглавља VII 
- Упутствo понуђачима како да сачине понуду. 

Докази о испуњести услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 
одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи неки од доказа 
који је придвиђен Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је 
понуђач доставио изјаву у понуди са наведеном интернет страницом на којој су тражени 
подаци јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 

Ако 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.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
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понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Овог закона, 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. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 5. понуђач доставља за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 
извршење тог дела набавке. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. 
до 4. Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (погледати тачку 8. из поглавља IV конкурсне 
документације). 

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 оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује 
на прописани начин. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре нису дужни да доставе доказе о испуњену обавезних услова из члана 75. Закона о 
јавним набавкама став 1. од тачке 1. до тачке 4. Понуђач доставља обавештење да се налази 
у регистру Понуђача. 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити уговоре за сваку од партија са 
једним понуђачем чија је понуда изабарана као најповољнија применом критеријума најнижа 
понуђена цена. 

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом наручилац ће доделити 
уговор понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. 

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом и истим роком испоруке 
добара наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. 

У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом, истим роком испоруке 
добара и истим гарантним роком наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи 
рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети 
одлуку о закључењу уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба.	 Наручилац ће благовремено писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само 
оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке добара, исти гарантни 
рок и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.	
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
V-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац  V-I-I  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ 
 
Пословно име:           _____________________________________ 
 
Адреса седишта:           _____________________________________ 
 
Општина:           _____________________________________ 
 
Матични број:           _____________________________________ 
 
ПИБ:           _____________________________________ 
 
Електронска адреса понуђача __________________________________ 
            (e-mail) 
 
Уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре  
                                     ДА                 НЕ                 (заокружити одговор) 
 
Особа за контакт: _____________________________________ 
 
Телефон: _____________________________________ 
 
Телефакс: _____________________________________ 
 
 
Овлашћено лице за потписивање уговора: 
 
___________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
___________________________________________________ 

 
 

      Овлашћено лице 
 

__________________________ 
М.П. 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду за више партија у обавези је да за сваку партију 
ископира  образац V-I-I попуни, потпише, печатира и да га достави уз понуду. 
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V-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Образац  V-I-II  
 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 

Овом понудом Вам нудимо испоруку добара за јавну набавку број 43411/1-1-24: 
 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

МРЕЖЕ 

___________________________________________________________________________________ 
(навести број и назив партије) 

за потребе ЈКП „Наиссус“ Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш, по ценама датим у обрасцу 
структуре понуђене цене, која је саставни део ове понуде. 
Понуђена цена:  

Укупна понуђена цена без ПДВ-a износи ______________________ динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи ______________________ динара 

Рок плаћања износи до 45 дана од дана пријема исправне фактуре, која као прилог садржи обострано 
потписани Записник о квантитативном пријему без примедби. 
Рок важења понуде - износи ____ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 90 дана од дана 
отварања понуда). 
Рок испоруке добара – износи ____ дана (не може бити дужи од 15 дана од дана уручивања писменог 
захтева за испоруку). 
Гаранција – износи ______ месеци (не може бити краћа од 24 месеци од дана испоруке добара). 
Стандард и квалитет испоручених добара су у складу са позитивним законским прописима. 
Понуду дајем 
заокружити и уписати податке уколико је потребно за б) или в) 

а) самостално 
б) са подизвођачем  
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

в) као заједничку понуду  
1. ______________________________________ 
2. ______________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

 

Дана ______________________ Понуђач _______________________ 
 
 
 

М.П. 
 
 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду за више партија у обавези је да за сваку партију 
ископира  образац V-I-II попуни, потпише, печатира и да га достави уз понуду. 
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V-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Образац  V-I-III  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
(у зависности од броја подизвођача образац V-I-III треба копирати) 

 
Пословно име: _____________________________________ 
 
Адреса седишта: _____________________________________ 
 
Општина: _____________________________________ 
 
Матични број: _____________________________________ 
 
ПИБ: _____________________________________ 
 
 
Уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре  
 
                                     ДА                 НЕ                 (заокружити одговор) 
 
Особа за контакт: _____________________________________ 
 
Телефон: _____________________________________ 
 
Факс: _____________________________________ 
 
Назив дела предмета набавке који ће понуђач поверити подизвођачу: 

____________________________________________________________ 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу: 

____________________________________________________________ 

 
Број рачуна подизвођача и назив банке: 

____________________________________________________________ 

Овлашћено лице 
 

________________________ 
М.П. 

 
Напомена: Образац се прилаже само ако понуђач подноси понуду са подизвођачем.  
Уколико понуђач понуду подноси са више подизвођача, образац V-I-III потребно је копирати и 
сваки од подизвођача исти посебно попуњава, потписује и печатира.  
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V-I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Образац  V-I-IV  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
(у зависности од броја учесника у заједничкој понуди образац V-I-IV треба копирати) 

 
 
Пословно име: _____________________________________ 
 
Адреса седишта: _____________________________________ 
 
Општина: _____________________________________ 
 
Матични број: _____________________________________ 
 
ПИБ: _____________________________________ 
Уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре  
 
                                     ДА                 НЕ                 (заокружити одговор) 
 
Особа за контакт: _____________________________________ 
 
Телефон: _____________________________________ 
 
Факс: _____________________________________ 
 
Овлашћено лице за потписивање уговора: 
 
___________________________________________________ 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
___________________________________________________ 
 

Овлашћено лице 
 

__________________________ 
                                                                           М.П. 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са другим понуђачима, овлашћени 
понуђач попуњава образац V-I-I, а сваки од учесника у заједничкој понуди попуњава образац V-I-
IV који треба копирати по потреби. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
Детаљнија објашњења о овом споразуму налазе се у поглављу VII конкурсне документације под 
тачком 8. 
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Упутство понуђачима за попуњавање Обрасца структуре понуђене цене:  
 
Понуђачи треба да попуне Обрасце структуре понуђене цене на следећи начин: 
 

• у колони 2. обавезно уписати произвођача и каталошки број, за сваку тражену позицију у 
спецификацији; 
 

• у колони 5. уписати колико износи цена по јединици мере без ПДВ-а, за сваку тражену 
позицију у спецификацији; 
 

• у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију у спецификацији и 
то тако што цену по јединици мере без ПДВ-а (наведену у колони 5.) треба помножити са 
оквирним количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 
 

• у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваку тражену позицију у спецификацији и 
то тако што укупну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) треба увећати за стопу пореза 
на додату вредност; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.1 - Zatvarači i servis ventili sa pripadajućim teleskopskim garniturama 

I ZATVARAČI ZA VODU SA PRIRUBNICOM  

Ugradna mera: EN 558-1, ili odgovarajući, serije 14; ("kratki") 
Materijal tela, klina i poklopca: EN GJS 400-15 ili odgovarajuće ili EN GJS 500 EN 1563 ili odgovarajuće 
Zaštita tela i poklopca: spoljašnja i unutrašnja plastifikacija epoksidnim prahom minimalno 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu);ili 
odgovarajuće, 
Klin: gumiran EPDM u skladu sa EN 681;ili odgovarajuće, 
Zaptivke: NBR ili EPDM u skladu sa EN 681;ili odgovarajuće, 
Vratilo: nerđajući čelik EN 14028 (X20 Cr13), ili odgovarajuće,sa višestrukim  „O“ prstenovima, 
sa prstenom „brisačem“ protiv prodora prljavštine (bez dodatnog održavanja vratila) i prstenovima protiv curenja na vratilu na bazi NBR u skladu 
sa EN 681;ili odgovarajuće, 
Vijci: zaštićeni od korozije i zaliveni voskom (parafinom);    
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 , ili odgovarajuće,(za PN10); 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. DN 50 mm I00354  kom. 15     
2. DN  80 mm I00672  kom. 40     
3. DN 100 mm I00355  kom. 10     
4. DN 150 mm I00673  kom. 5     
5. DN 200 mm I00674  kom. 5     
6. DN 300 mm I00172  kom. 1     
7. DN 400 mm I00173  kom. 1     

II UGRADBENA TELESKOPSKA ŠIPKA ZA PRIRUBNIČKE ZATVARAČE 

Visinsko podešavanje:putem teleskopski podesive šipke od prohroma ili plastificiranog čelika, kvadratnog punog preseka minimalno 
18x18mm,podesive ugradne visine od 1000 mm do 2000 mm +-10%; 
Osovinska spojnica na zatvaraču i glava za T ključ: EN GJS 400 , ili odgovarajuće, plastificirani; 
Spoljna zaštita i zvono: PPR ili PE 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

8. DN 50 mm I00719  kom. 30    

9. DN 65 – 80 mm I00720  kom. 30    

10. DN 100 mm I00397 
 

kom. 15    

III SERVISNI VENTILI OD DUKTILNOG LIVA 

Nabavka i isporuka horizontalnih servisnih ventila PN 10; na jednom kraju muški navoj, na drugom sa ženskim navojem za mašinu za bušenje; 
poklopac i telo ventila od duktilnog liva EN GJS 400 ili odgovarajuće; površinska zaštita bez pora, plastificiranjem EWS zaštitom – premaz epoxy 
smolom minimalne debljine 250 mm, ili odgovarajuće; vreteno od prohroma ili nerđajućeg čelika minimalnog stepena kvaliteta 1.4021 X20 Cr 
13%, ili odgovarajuće; mesingani prsten od Ms 58, spolja prekriven EPDM gumom, ili odgovarajuće; Zavrtnji od čelika, zaštićeni od korozije 
utapanjem i zatvoreni vosskom i poklopcem; Poklopac osovine bez održavanja putem višestrukog O-prsten sistema i dodatnim zadnjim poklopcem; 
Vođica osovine zaštićena od vode i prljavštine spolja putem prstena brisača, za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
11. DN 1" ,  muški navoj 1" I00665  kom. 100    
12. DN 5/4"  , muški navoj 5/4"   kom. 20    
13. DN 6/4"  , muški navoj 6/4"    kom. 5    
14. DN 2" ,  muški navoj 2" I10277  kom. 5    

IV TELESKOPSKA  UGRADBENA  GARNITURA ZA  KUĆNE  PRIKLJUČKE iz pozicije III 

Nabavka i isporuka teleskopske ugradbene garniture za kućne priključke, visinsko podešavanje preko teleskopske prohromske ili čelične cevi, 
kvadratnog oblika, ugradbene dužine od 0,7 m do 2,0 m , osovinska spojnica i glava od liva EN GJS 400, ili odgovarajuće, spoljna zaštita 
plastičnim cevima, za teleskopske dužine: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
15. H = 0,7 m  –  1,1 m I09795  kom. 150    
16. H = 1,8 m  –  2,3 m   kom. 30    
17. H = 1,1 m  –  2,0 m I09796  kom. 30    
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V ZAMENSKI ZASUNI SA LETEĆIM PRIRUBNICAMA, OVALNI 

Zamenski ovalni zasun sa letećim prirubnicama sa obe strane. Dugačka izrada (F 5) ugradnih dimenzija u skladu sa EN 558-1 GR 15. Ventil sa 
elastičnim (mekim zaptivanjem), sa prirubničkim krajevima u skladu sa EN 1092-2 razbušene prema DIN 2501. Leteće prirubnice slobodno 
rotirajuće i aksijalno pomerljive sa obe strane ventila, a njihovo fiksiranje obezbeđeno pomoću prstena od POM materijala, sa mogućnošću 
skraćenja za 20-40 mm sa obe strane u zavisnosti od nominalnog prečnika. Sa integrisanim zaptivkama od EPDM gume na obe strane ventila, 
konstruisane tako da mogu da omoguće kontakt leteće prirubnice sa telom ventila, odnosno leteće prirubnice i susedne armature ili vezivnog 
elementa.  
Materijal: Telo i leteće prirubnice liveno gvožđe GSJ-400 (GGG40) u skladu sa EN 1563 standardom; sendvič klin od livenog gvožđa GSJ-400 
(GGG40) u skladu sa EN 1563 standardom u potpunosti gumiran sa EPDM pogodan za pitku vodu sa otvorom za otpad i sa plastičnim vođicama od 
POM materijala koje garantuju nesmetano vođenje klina. 
Fiksno vreteno od nerđajućeg čelika 1.4021 (X20Cr13) sa valjanim navojem, vreteno u prostoru multi O-ring-a i O-prstena zaptiveno od nerđajućeg 
materijala prema DIN 3547 Т-1. Vođenje vretena zaštićeno od vode i nečistoća manžetnom; vijci zaštićeni od korozije voskom i gumenim 
poklopcem.  
Zaštita: Visokokvalitetna zaštita od korozije vluidizovanim epoksidnim prahom spolja i unutra u skladu sa DIN 3476 (Р) i DIN 30677-2 
standardom, debljine nanosa min. 250 microna, kvalitet i testiranje u skladu sa GSK RAL 662. 
Gumene zaptivke odobrene za pitku vodu u skladu sa KTW preporukama i DVGW. 
Medium: Pitka voda 
Maksimalni radni pritisak: 16 bar 
Prirubnice PN 16 
Za sledeće dimenzije: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
18. DN 300 mm I00172  ком. 1    
19. DN 400 mm I00173  ком. 1    

                                                                                                   UKUPNO PARTIJA 1   

                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                             ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
                                                                                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                           М.П. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.2 - Ogrlice za LC, ACC i PVC  cevni materijal sa pripadajućom armaturom 

I OGRLICE  SA ŽENSKIM NAVOJEM ZA RAZNE TIPOVE CEVI 

Nabavka i isporuka dvodelne  ogrlice sa ženskim navojem 1" i 2" ; telo od duktilnog liva GGG 40, površinska zaštita plastificiranjem EWS 
zaštitom, ili odgovarajuće, minimalne debljine 250 mikrona; Donji deo ogrlice obložen EPDM gumom, ili odgovarajuće, sa zaštitnim prstenom na 
kraju navoja; Šrafovi sa maticom standardni pocinkovani ili prohromski A2, ili odgovarajuće; za sledeće tipove i prečnike cevi: 

LC i ČELIČNE cevi, PN 10/16 - (ženski navoj) x 1" 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. DN 80 mm x 1"  I00748  kom. 5    
2. DN 100 mm x 1"   I00769 

 
kom. 5    

3. DN 150 mm x 1" I00749 
 

kom. 10    
4. DN 200 mm x 1" I00750 

 
kom. 2    

5. DN 300 mm x 1" I00752 
 

kom. 1    
6. DN 400 mm   

 
kom. 1    

LC i ČELIČNE cevi, PN 10/16 - (ženski navoj) x 2" 

7. DN 80 mm  I00761  kom. 5    
8. DN 100 mm   I00762 

 
kom. 5    

9. DN 150 mm I00763 
 

kom. 5    
10. DN 200 mm I00764 

 
kom. 5    

11. DN 300 mm I00765 
 

kom. 3    
12. DN 400 mm   

 
kom. 1    

PE i PVC cevi, PN 10/16 - (ženski navoj) na 1" 

13. DN 63 mm  I00754  kom. 1    
14. DN 75 mm  I00775 

 
kom. 1    

15. DN 90 mm  I00755 
 

kom. 1    
16. DN 110 mm  I00756  kom. 1    
17. DN 125 mm  I00776  kom. 1    
18. DN 160 mm  I00757  kom. 1    
19. DN 200 mm  I10578  kom. 1    
20. DN 225 mm  I00758  kom. 1    
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21. DN 250 mm  I00759  kom. 1    

22. DN 280 mm  I00760  kom. 1    

II UNIVERZALNE OGRLICE SA ŽENSKIM NAVOJEM ZA SVE TIPOVE CEVI 

Nabavka i isporuka univerzalne ogrlice za vertikalno ili horizintalno bušenje, za sve vrste cevi ( PE, PVC, Ductil, čelik, AC cevi), sa ženskim 
navojem- metrički obrađen izlaz prema NF E 03-050, ili odgovarajuće, za manji protok M40 x 3, odnosno veći protok M55 x 3; telo ogrlice od 
duktilnog liva prema NF EN 1563, ili odgovarajuće; površinska zaštita plastificiranjem epoxy zaštitom, ili odgovarajuće, minimalne debljine 240 
mikrona; zaptivna guma EN 681-1, ili odgovarajuće, za temperature fluida ispod 40 C; šrafovi M16 bez matica - navoj urezan u telo ogrlice, 
standardni pocinkovani EN ISO 401X, ili odgovarajuće, ili prohromski A2 (304), ili odgovarajuće; za sledeće dimenzije: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

23. 
DN 50, spoljni prečnik od 

59 mm do 71 mm I00440 
 

kom. 1    

24. 
DN 65, spoljni prečnik od 

69 mm do 88 mm I00441 
 

kom. 1    

25. 
DN 80, spoljni prečnik od 

88 mm do 109 mm I10270  kom. 1    

26. DN 100, spoljni prečnik 
od 107 mm do 128 mm I10271  kom. 1    

27. 
DN 125, spoljni prečnik 
od 132 mm do 152 mm I00442  kom. 1    

28. 
DN 225, spoljni prečnik 
od 240 mm do 267 mm I01849  kom. 1    

29. DN 275, spoljni prečnik 
od 292 mm do 311 mm I05779  kom. 1    

30. 
DN 300x1", spoljni 

prečnik od 316 mm do 
340 mm 

  kom. 1    

* Dozvoljena tolerancija u prečnicima 5% (za pozicije od 23. do 30.) 
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III SERVISNI VENTIL SA "ISO" SPOJEM ZA PE CEVI 

Nabavka i isporuka horizontalnih servisnih ventila za maksimalni radni pritisak 16 bara; na jednom kraju spoljni (muški) navoj, na drugom 
unutrašnji navoj plus ISO spoj, ili odgovarajuće, za PE cevi sa priteznim prstenom od POM materijala, ili odgovarajuće, i dihtungom na drugom 
kraju; telo ventila mora biti izrađeno od duktilnog liva GGG 40; spoljašnja i unutrašnja zaštita od korozije mora biti urađena epoksidnim prahom u 
skladu sa DIN 3476(P), ili odgovarajuće, i DIN 30677-2, ili odgovarajuće, minimalne debljine 250 mm; zaštita mora biti bez pora, ( na 3000V); 
četvrtka vretena servisnog ventila treba da bude sa kružnim navojem radi fiksiranja odgovarajuće ugradbene garniture; gumeni dihtunzi moraju biti 
u skladu sa KTW standardom, ili odgovarajuće, odobreni za pitku vodu, za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
31. DN 1",  muški navoj 5/4" I09799  kom. 5    
32. DN 2", muški navoj 2" I01698 

 
kom. 3    

IV TELESKOPSKA  UGRADBENA  GARNITURA ZA  KUĆNE  PRIKLJUČKE iz pozicije III 

Nabavka i isporuka teleskopske ugradbene garniture za kućne priključke (za servisne ventile iz prethodne tačke 3.0.), sa navojem na donjem kraju, 
radi ostvarenja  čvrste veze sa servisnim ventilom, bez dodatnog učvršćenja, tako da teleskopska prohromska ili čelična cev, smeštena u zaštitnoj 
PE cevi, čini produžetak vretena servisnog ventila; ugradbene dužine od 0,8m do 2,3m , za teleskopske dužine: 

33. H = 0,8 m – 1,2 m I09795  kom. 15    
34. H = 1,3 m – 1,8 m I14174  kom. 5    
35. H = 1,8 m – 2,3 m I12316  kom. 10    

                                                                                                                 UKUPNO PARTIJA 2   

 
 
 

                                                                                                                                                             ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
                                                                                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                           М.П. 

 
 
 
 



Страна 61 од 216 
 

Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.3 - Elektrofuzione spojnice, ogrlice  za priključak na PE cevni matrijal, pripadajući PE servis ventil i teleskopske ugradbene 
garniture 

I ELEKTROFUZIONE OGRLICE SA VENTILOM ZA PE CEVI 

Nabavka i isporuka PE elektrofuzione ogrlice za kućni priključak sa ventilom, za pritiske PN 16 bara, izrađenog od materijala klase PE 
100,elektrozavojnice moraju biti vidljive bez sloja PE na sebi zbog brže i sigurnije montaže, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu 
kvaliteta; EN 12201, ili odgovarajuće, i usklađen sa ISO 9001, ili odgovarajuće, sa potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti izdatom od strane 
akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006, ili odgovarajuće), pored navedenih standarda i sertifikata za 
sav fiting mora postojati odobrenje za upotrebu u sistemima vode za piće;  i sa standardnim pin konektorima prečnika 4,0mm i potvrdom 
proizvođača da prilikom montaže nije potrebno koristiti dodatne stege za fiksiranje cevi, mogućnost varenja sa temperaturnom kompenzacijom (-10 
°C do + 45°C), mogućnost dinamičkog praćenja rada procesa varenja, za sledeće dimenzije: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. 63 / 25   kom. 2    
2. 63 / 32 I14004 

 
kom. 1    

3. 75 / 32 I14008 
 

kom. 2    
4. 90 / 32 I12361 

 
kom. 5    

5. 90 / 63 I12360 
 

kom. 2    
6. 110 / 32 I12363 

 
kom. 40    

7. 110 / 63 I12364  kom. 1    
8. 125 / 32 I14009  kom. 1    
9. 125 / 63   kom. 1    
10. 160 / 32 I12365  kom. 30    
11. 160 / 63 I12366  kom. 2    
12. 200 / 63 I12367  kom. 2    
13. 200 / 32 I14010  kom. 5    
14. 225 / 63 I12368  kom. 1    
15. 225 / 32 I14005  kom. 3    
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II ZATVARAČI OD PE  

Nabavka i isporuka zatvarača proizvedenih od materijala PE100 za pritiske NP16 bar uz pridržavanje smernica DVGW i EN 12201, ili 
odgovarajuće, i važećih zaknskih propisa. Proizvodjač mora posedovati validne ISO 9001, ili odgovarajuće, pored navedenih standarda i sertifikata 
za sav fiting mora postojati odobrenje za upotrebu u sistemima vode za piće. Telo zatvarača kompletno od PE100 materijala. Pun protok vode u 
položaju otvoreno. Sistem dvostrukog zaptivanja i konstrukcije bez mehaničkih spojeva. Omogućena ugradnja sučeonim zavarivanjem ili 
spojnicama elektrofuziono. Svaki zatvarač mora biti isporučen u kutiji i sa bar kodom za praćenje kvaliteta proizvodnje. U skladu sa važećim 
međunarno priznatim sertifikatima koji potvrđuju usklađenost sa međunarodnim standardima, sledećih dimenzija: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
16. 90 mm I10873  kom. 3    
17. 110 mm I10589  kom. 6    
18. 160 mm I11513  kom. 4    

III TELESKOPSKA  UGRADBENA  GARNITURA iz pozicije II 

Nabavka i isporuka teleskopske ugradbene garniture za PE zatvarače, visinsko podešavanje preko teleskopske prohromske ili čelične cevi, 
kvadratnog oblika, ugradbene dužine od 0,7 m do 2,0 m , osovinska spojnica i glava od liva GGG 40, spoljna zaštita plastičnim cevima, za 
teleskopske dužine: 
19. H = 0,7 m  –  1,1 m I00121  kom. 10    
20. H = 1,1 m  –  2,0 m I10358  kom. 10    

IV ELEKTROFUZIONI MATERIJAL  

Nabavka i isporuka PE elektrofuzionog materijala - fitinga, za pritiske PN 16 bara; fiting mora biti izrađen od materijala klase PE 100, 
elektrozavojnice moraju biti vidljive bez sloja PE na sebi zbog brže i sigurnije montaže, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu 
kvaliteta; EN 12201, ili odgovarajuće i usklađen sa ISO 9001, ili odgovarajuće, sa potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti izdatom od strane 
akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006. ili odgovarajuće), pored navedenih standarda i sertifikata za 
sav fiting mora postojati odobrenje za upotrebu u sistemima vode za piće; Fiting mora imati standardne pin konektore prečnika 4,0mm i potvrdom 
proizvođača da prilikom montaže nije potrebno koristiti dodatne stege za fiksiranje cevi, mogućnost varenja sa temperaturnom kompenzacijom (-10 
°C do + 45°C), mogućnost dinamičkog praćenja rada procesa varenja, sledećih komada i dimenzija: 

ELEKTROFUZIONA SPOJNICA 

21. 32 mm I00194  kom. 150    
22. 75 mm I11972  kom. 2    
23. 90 mm I10591  kom. 15    
24. 110 mm I10588  kom. 25    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

25. 125 mm I14011  kom. 2    
26. 160 mm I00198  kom. 15    
27. 225 mm I10777  kom. 4    
28. 250 mm I12088  kom. 2    
29. 315 mm I12371  kom. 4    

ELEKTROFUZIONI LUK - 90 stepeni 

30. 25 mm I11191  kom. 2    
31. 63 mm I00200  kom. 3    
32. 110 mm I00202  kom. 2    

ELEKTROFUZIONI LUK - 11 stepeni 
33. 315 mm I14020  kom. 1    

ELEKTROFUZIONA REDUKCIONA SPOJNICA 

34. 25 x 20 mm   kom. 2    
35. 32 x 20 mm   kom. 2    
36. 32 x 25 mm   kom. 80    
37. 40 x 25 mm   kom. 2    
38. 40 x 32 mm   kom. 2    
39. 50 x 25 mm   kom. 2    
40. 50 x 32 mm   kom. 2    
41. 50 x 40 mm   kom. 2    
42. 63 x 32 mm   kom. 2    
43. 63 x 40 mm   kom. 2    
44. 63 x 50 mm   kom. 2    
45. 90 x 63 mm   kom. 5    
46. 110 x 63 mm   kom. 5    
47. 110 x 90 mm   kom. 5    
48. 125 x 90 mm   kom. 1    
49. 160 x 90 mm   kom. 2    
50. 160 x 110 mm   kom. 2    
51. 225 x 160 mm   kom. 2    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

52. 250 x 225 mm   kom. 1    

53. 250 x 160 mm   kom. 1    

54. 315 x 250 mm   kom. 1    

55. 315 x 225 mm   kom. 1    

56. 315 x 200 mm   kom. 1    

  PRELAZNI  KOMAD SA ELEKTROZAVOJNICAMA - MUŠKI (PE - livenarija)  

57. 25/ 3/4"   kom. 80    

58. 32/ 1"   kom. 2    

59. 32/ 6/4"   kom. 2    

60. 63/ 6/4"   kom. 2    

61. 63/ 2"   kom. 3    

62. 75/ 2"   kom. 1    

ELEKTROFUZIONA KAPA 

63. 32 mm   kom. 5    

64. 63 mm   kom. 5    

65. 75 mm   kom. 2    

66. 90 mm   kom. 6    

67. 110 mm   kom. 7    

68. 125 mm   kom. 1    

69. 160 mm   kom. 3    

70. 200 mm   kom. 1    

71. 225 mm   kom. 2    

72. 250 mm   kom. 1    

73. 315 mm   kom. 1    
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V PE FITING ZA SUČEONO VARENJE 

Nabavka i isporuka PE fitinga za sučeono varenje, za pritiske PN 16 bara; fiting mora biti izrađen brizganjem iz jednog komada od materijala klase 
PE 100, saglasno sa međunarodnim standardima za konrolu kvaliteta; EN 12201, ili odgovarajuće, i usklađen sa ISO 9001, ili odgovarajuće, sa 
potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti izdatom od strane akreditovane institucije u Srbiji (akreditacija u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006, ili 
odgovarajuće), pored navedenih standarda i sertifikata za sav fiting mora postojati odobrenje za upotrebu u sistemima vode za piće; sledećih 
komada i dimenzija: 

PE T - KOMAD ZA SUČEONO VARENJE 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
74. 90 x 90 x 90 mm I12402  kom. 3    
75. 110 x 110 x 110 mm I12403  kom. 3    
76. 125 x 125 x 125 mm   kom. 1    
77. 160 x 160 x 160 mm I12404  kom. 3    
78. 200 x 200 x 200 mm   kom. 1    
79. 225 x 225 x 225 mm I12405  kom. 2    
80. 250 x 250 x 250 mm   kom. 1    

PE REDUKOVANI T - KOMAD ZA SUČEONO VARENJE 

81. 110 x 90 x 110 mm   kom. 3    
82. 125 x 110 x 125 mm   kom. 1    
83. 160 x 90 x 160 mm I11514  kom. 2    
84. 160 x 110 x 160 mm   kom. 4    
85. 225 x 90 x 225 mm I11578  kom. 2    
86. 225 x 110 x 225 mm I10783  kom. 2    
87. 225 x 160 x 225 mm I11577  kom. 2    

PE REDUKCIJA ZA SUČEONO VARENJE 

88. 75 x 63 mm   kom. 2    
89. 90 x 63 mm   kom. 3    
90. 90 x 75 mm   kom. 2    
91. 110 x 63 mm   kom. 2    
92. 110 x 90 mm   kom. 3    
93. 125 x 90 mm   kom. 1    
94. 125 x 110 mm   kom. 1    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
95. 160 x 90 mm   kom. 3    
96. 160 x 110 mm   kom. 3    
97. 160 x 125 mm   kom. 1    
98. 200 x 125 mm   kom. 1    
99. 200 x 160 mm   kom. 1    

100. 225 x 110 mm   kom. 1    
101. 225 x 160 mm   kom. 1    
102. 225 x 200 mm   kom. 1    
103. 250 x 160 mm   kom. 1    
104. 250 x 200 mm   kom. 1    
105. 250 x 225 mm   kom. 1    

Liveni ( brizgani) TULJAK  sa pripadajućom flanšom  
106. 63 mm   kom. 5    
107. 75 mm   kom. 2    
108. 90 mm   kom. 6    
109. 110 mm   kom. 10    
110. 125 mm   kom. 2    
111. 160 mm   kom. 6    
112. 200 mm   kom. 2    
113. 225 mm   kom. 3    
114. 250 mm   kom. 2    
115. 315 mm   kom. 2    

UKUPNO PARTIJA 3   

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
                                                                                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                           М.П. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.4 - Sigurnosni ventil sa ključem 

I PROPUSNI SIGURNOSNI VENTIL 

Nabavka i isporuka propusnih sigurnosnih ventila sa obrtnom sigurnosnom zatvaračkom osovinom na zaključavanje, kao zaštita od neovlašćenog 
manipulisanja ventilom ispred vodomera. Ventili moraju imati pun protok za tražene dimenzije. Ulazna i izlazna veza sa cevovodom je fiksni (ne 
holenderski), u telu urezani unutrašnji navoj u skladu sa važećim SRPS EN 228-1 za traženu dimenziju. Zatvarački mehanizam je ¼ okretni, 
kuglasti. Mora imati mogućnost kontinualnog zatvaranja, uz nemogućnosti otvaranja ventila bez ključa u bilo kom položaju. Materijal tela je 
mesing prema važećem EN 1216X, ili odgovarajuće. Materijal zatvaračke kugle je niklovani, ili hromirani mesing prema važećem EN 1216X ili 
odgovarajuće. Materijal sedišta zatvarača mora biti teflon PTFE. Ključevi moraju biti mehanički izrađeni od čelika i moraju odgovarati ponuđenim 
propusnim sigurnosnim ventilima po pitanju zahtevanih dimenzija.     

Radni pritisak: NP 16 bara, Ispitni 24 bara (ISO 5208 ili odgovrajuće ; PN 24) 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

1. 
DN 25 (3/4") - ugradbene 
dužine ne manje od 65 mm 

I01776  kom. 100    

2. 
DN32 (1") - ugradbene dužine 
ne manje od 75 mm 

I01737 
 

kom. 15    

3. 
DN 40 (1 1/4") - ugradbene 
dužine ne manje od 85 mm 

I01665 
 

kom. 10    

4. 
DN 50 (1 1/2") - ugradbene 
dužine ne manje od 100 mm 

I01666 
 

kom. 5    

II KONTROLNI KLJUČ ZA OTVARANJE I ZATVARANJE PROPUSNIH SIGURNOSNIH VENTILA iz pozicije I 

Nabavka i isporuka kontrolnog ključa, za otvaranje i zatvaranje propusnog sigurnosnog ventila. Telo i okretač ključa od prohrona Č 4175, ili 
odgovarajuće, za prečnike: 

5. DN 15 i DN 20 I09778  kom. 13    
6. DN 25 i DN 40 I09779 

 
kom. 13    

UKUPNO PARTIJA 4   

                                                                              
                                                                                                                                                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
                                                                                                                    М.П.                                     ___________________________ 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.5 - Univerzalne spojnice tipa „U“ i „E“ i flanš adapteri 

I UNIVERZALNA SPOJNICA ZA POVEZIVANJE KRAJEVA CEVI - TIP „U“ SPOJNICA 

Nabavka i isporuka univerzalne spojnice za povezivanje krajeva cevi tipa „U“ multi-joint  NP 10/16 ; spojnica širokog opsega za spajanje dva kraja 
cevi, pogodna za uklapanje nestandardnih krajeva cevi  različitog materijala i debljine a istog nominalnog prečnika DN (za cevi  PE, PVC, Sivi liv, 
Duktil, ČC, AC), prema ISO standardima ISO 9001, ili odgovarajući; Telo i pritezne prirubnice izrađeni od nodularnog liva - duktil prema EN 
1563, ili odgovarajući; Visokokvalitetna zaštita bez pora, plastificiranjem EWS (Epoxy-Dusty-Sinter) zaštitom, ili odgovarajuće; svi delovi od 
duktilnog liva premazani - debljine 250 µm. Zaptivna guma EPDM, ili odgovarajuća; Šrafovi, matice i podloške  pocinkovani  ili prohromski ; 
Otporna na aksijalno izvlačenje krajeva cevi za radni pritisak do 16 bara; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinic
a mere 

Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

1. 
DN 50,    prečnik min. 57 mm - 
max 74 mm 

I09371  kom. 2 
   

2. 
DN 65,    prečnik min. 63 mm - 
max 85 mm 

I12422 
 

kom. 2 
   

3. 
DN 65,    prečnik min. 69 mm - 
max 88 mm 

 
 

kom. 3 
   

4. 
DN 80,    prečnik min. 85 mm - 
max 107 mm 

I08391 
 

kom. 2 
   

5. 
DN 100,  prečnik min. 107 mm - 
max 132 mm 

I09783 
 

kom. 2 
   

6. 
DN 100,  prečnik min. 108 mm - 
max 130 mm 

 
 

kom. 4 
   

7. 
DN 150,  prečnik min. 158 mm - 
max 184 mm 

I01692  kom. 2 
   

8. 
DN 150,  prečnik min. 158 mm - 
max 192 mm 

  kom. 2 
   

9. 
DN 200,  prečnik min. 218 mm - 
max 244 mm 

  kom. 3 
   

10. 
DN 250,  prečnik min. 268 mm - 
max 290 mm 

I01787  kom. 2 
   

11. 
DN 250,  prečnik min. 266 mm - 
max 300 mm 

  kom. 2 
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II 
UNIVERZALNA SPOJNICA  ZA  POVEZIVANJE  KRAJA CEVI SA  PRIRUBNICOM  VODOVODNOG FITINGA – TIP „E“ 

„MULTI  JOINT“ SPOJNICA 

Nabavka i isporuka univerzalne višestruke spojnica tip „E“ , spojnica  širokog opsega za spajanje  kraja cevi sa prirubnicom vodovodnog fitinga, 
pogodna za uklapanje nestandardnih krajeva cevi  različitog materijala i debljine a istog nominalnog prečnika DN ( za cevi  PE, PVC, Sivi liv, 
Duktil, ČC, AC), prema ISO standardima ISO 9001,ili odgovarajući;  Telo i pritezne prirubnice izrađeni od nodularnog liva GGG 40 - duktil prema 
EN 1563, ili odgovarajuće; Visokokvalitetna zaštita bez pora, plastificiranjem EWS (Epoxy-Dusty-Sinter) zaštitom, ili odgovarajuće; debljine 250 
µm,; Prirubnice obrađene po DIN 2501, ili odgovarajuće, PN 10/16 bara, dimenzije i bušenje prema EN 1092-2, ili odgovarajuće; Zaptivna guma 
EPDM, ili odgovarajuće; Šrafovi, matice i podloške  pocinkovani  ili prohromski  ; Otporna na aksijalno izvlačenje krajeva cevi  za radni pritisak 
do 16 bari; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinic
a mere 

Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

12. 
DN 50,  prečnik min. 57 mm - 
max 74 mm 

I07986  kom. 10 
   

13. 
DN 65,  prečnik min. 63 mm - 
max 85 mm 

I07987  kom. 5 
   

14. 
DN 80,  prečnik min. 82 mm - 
max 107 mm 

I09780  kom. 10 
   

15. 
DN 80,  prečnik min. 85 mm - 
max 107 mm 

  kom. 20 
   

16. 
DN 100,  prečnik min. 107 mm - 
max 132 mm 

I01736  kom. 20 
   

17. 
DN 100,  prečnik min. 108 mm - 
max 130 mm 

  kom. 5 
   

18. 
DN 125,  prečnik min. 132 mm - 
max 146 mm 

  kom. 4 
   

19. 
DN 150,  prečnik min. 158 mm - 
max 188 mm 

  kom. 6 
   

20. 
DN 150,  prečnik min. 158 mm - 
max 184 mm 

I08959  kom. 4 
   

21. 
DN 150,  prečnik min. 158 mm - 
max 192 mm 

  kom. 10 
   

22. 
DN 200,  prečnik min. 192 mm - 
max 215 mm 

  kom. 6 
   

23. 
DN 200,  prečnik min. 198 mm - 
max 225 mm 

I01902  kom. 10 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinic
a mere 

Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

24. 
DN 200,  prečnik min. 218 mm - 
max 235 mm 

  kom. 6 
   

25. 
DN 200,  prečnik min. 218 mm - 
max 244 mm 

I01703  kom. 4 
   

26. 
DN 225,  prečnik min. 243 mm - 
max 269 mm 

I01704  kom. 3 
   

27. 
DN 250,  prečnik min. 242 mm - 
max 267 mm 

  kom. 4 
   

28. 
DN 250,  prečnik min. 266 mm - 
max 300 mm 

  kom. 4 
   

29. 
DN 250,  prečnik min. 315 mm - 
max 349 mm 

  kom. 4 
   

30. 
DN 300,  prečnik min. 315 mm  
max 349 mm 

I07988  kom. 6 
   

31. 
DN 300,  prečnik min. 342 mm  
max 374 mm 

  kom. 5 
   

32. 
DN 350,  prečnik min. 351 mm  
max 368 mm 

I12426  kom. 4 
   

33. 
DN 350,  prečnik min. 375 mm  
max 392 mm 

I12435  kom. 2 
   

34. 
DN 400,  prečnik min. 394 mm - 
max 411 mm 

I12427  kom. 4 
   

35. 
DN 400,  prečnik min. 405 mm - 
max 422 mm 

I12428  kom. 2 
   

36. 
DN 400,  prečnik min. 418 mm - 
max 435 mm 

I12429  kom. 2 
   

37. 
DN 500,  prečnik min. 527 mm - 
max 544 mm 

  kom. 2 
   

38. DN 600,  prečnik do 635 mm   kom. 2 
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III FLANŠ ADAPTER SPOJNICA  ZA  POVEZIVANJE  KRAJA CEVI SA PRIRUBNICOM  VODOVODNOG FITINGA  

Nabavka i isporuka flanš adapter spojnica PN 10/16 bara, za razne tipove cevi po vrsti materijala; Telo i pritezni muf (pritezna prirubnica) izrađeni 
od nodularnog liva GGG 40 - duktil prema EN 1563, ili odgovarajuće; Visokokvalitetna zaštita bez pora (nulta poroznost: min. 3000V Spark test, 
ili odgovarajuće), plastificiranjem EWS (Epoxy-Dusty-Sinter) zaštitom, ili odgovarajuće; Svi delovi od duktilnog liva premazani spolja i iznutra 
omotačem plave epoxy smole prema DIN 30677-P2, ili odgovarajuće, minimalne debljine 250 µm, prema RAL oznaci kvaliteta 662, ili 
odgovarajuće; Prirubnice obrađene po DIN 2501 PN 10/16 bara, ili odgovarajuće, dimenzije i bušenje prema EN 1092-2, ili odgovarajuće; Zaptiv 
cevi gumom EPDM , ili odgovarajuće i nazubljenim prstenom ( za PE i PVC cevi) od mesinga ili slično; ravna zaptivna guma EPDM ili 
odgovarajuće, integrisana u pritisni prsten,  Šrafovi od pocinkovanog čelika NF E 25-032 ili odgovarajući, ili prohromski A2 (304), ili odgovrajući ; 
za sledeće vrste cevi: 

ACC cevi, za sledeće prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
39.   65 mm I07987  kom. 2    
40.   80 mm I12431 

 
kom. 4    

41.   100 mm I12432 
 

kom. 4    
42.   150 mm I12433 

 
kom. 4    

43.   200 mm I12434  kom. 2    
44.   300 mm   kom. 2    
45.   350 mm I12435  kom. 1    
46.   400 mm I12436  kom. 2    
47.   500 mm I12437  kom. 2    

PE / PVC cevi, za sledeće prečnike: 

48. DN 63 mm  I01702  kom. 3    
49. DN 90 mm I00125 

 
kom. 4    

50. DN 110 mm I00386 
 

kom. 4    
51. DN 160 mm I00387 

 
kom. 4    

52. DN 200 mm   kom. 4    
53. DN 225 mm I00388  kom. 4    

LC cevi, za sledeće prečnike 

54. 80 mm I082107  kom. 2    
55. 100 mm I07224 

 
kom. 4    

56. 125 mm I07225 
 

kom. 2    
57. 150 mm I07226 

 
kom. 3    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
58. 175 mm I07437  kom. 2    
59. 200 mm I08960  kom. 2    
60. 400 mm I12428  kom. 1    
61. 500 mm   kom. 1    

UKUPNO PARTIJA 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
                                                                                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                           М.П. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.6 – Reparacione spojnice (kuplung i štraub) 

I REPARACIONA (SKLAPAJUĆA) SPOJNICA   

Nabavka i isporuka jednostruke ili dvostruke sklapajuće spojnice za sanaciju curenja na cevovodima (Reparaciona ili Kuplung / Štraub, ili 
odgovarajuće), za sve vrste cevi (AC, LC, PVC, ČC);  svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg prohrom čelika 1.4301, ili odgovarajućeg, debljine 
0,7 do 2,0 mm u zavisnosti od dimenzija, sa profilisanom zaptivnom EPDM  ili odgovarajućom gumom, po celom unutrašnjem obodu min. tvrdoće 
60 shor; Šrafovi pocinkovani, za prečnike:  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

1. DN 25 I11214  kom. 20    
2. DN 32 I11215 

 
kom. 20    

3. DN 40 I13672 
 

kom. 10    
4. DN 50 I13683 

 
kom. 10    

5. 
prečnik od  58 - 64 mm,  

L min = 200 mm 
I01728 

 
kom. 20 

   

6. 
prečnik od  75 - 83 mm,  

L min = 200 mm 
I08754 

 
kom. 10 

   

7. 
prečnik od  82 - 91 mm,   

L min = 200 mm 
I01608  kom. 30 

   

8. 
prečnik od  95 - 104 mm,  

L min = 200 mm 
I01609  kom. 6 

   

9. 
prečnik od  104 - 112 mm, 

L min  = 200 mm 
I01610  kom. 30 

   

10. 
 prečnik od  115 - 125 mm, 

L  min  = 200 mm 
I01612  kom. 20 

   

11. 
prečnik od  120 - 132 mm, 

L min  = 200 mm 
I01613  kom. 10 

   

12. 
prečnik od  132 - 152 mm, 

L min  = 200 mm 
  kom. 5 

   

13. 
prečnik od  150 - 164mm, 

L min  = 200 mm 
  kom. 5 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

14. 
prečnik od  140 - 152 mm, 

L min  = 200 mm 
I09548  kom. 5 

   

15. 
prečnik od  215 - 227 mm, 

L min = 400 mm 
I12441  kom. 5 

   

16. 
prečnik od  233 - 246 mm, 

L min  = 400 mm 
I08263  kom. 5 

   

17. 
prečnik od  269 - 281 mm, 

L min  = 400 mm 
I09372  kom. 15 

   

18. 
prečnik od  285 - 297 mm, 

L min  = 400 mm 
I12443  kom. 5 

   

* Dozvoljena tolerancija u prečnicima 5% (za pozicije od 1. do 18.) 

UKUPNO PARTIJA 6   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 
                                                                                                                                                                   ___________________________ 
                                                                                                           М.П. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.7 - Šaht poklopci, slivničke rešetke i flanše 

I X – KOMAD – „SLEPA PRIRUBNICA“ 

Nabavka i isporuka X komada – „slepe prirubnice“, DIN 28646 ili odgovarajuće; 
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće; 
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. DN 50 mm I00533  kom. 5    
2. DN 80 mm I01893 

 
kom. 3    

3. DN 150 mm I10002 
 

kom. 4    
4. DN 200 mm I00534 

 
kom. 5    

5. DN 300 mm I00535  kom. 2    
6. DN 400 mm I00174  kom. 2    

II X – KOMAD SA NAVOJEM - „NAVOJNA PRIRUBNICA“  

Nabavka i isporuka X komada – „navojne prirubnice“, DIN 28646 ili odgovarajuće; 
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Navoj: ISO 228-1 unutrašnji (female) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 

7. DN 50 mm x 1“ I10275  kom. 20    
8. DN 50 mm x 5/4“ I12454  kom. 5    
9. DN 50 mm x 6/4“ I12455  kom. 5    
10. DN 50 mm x 2“ I00385  kom. 2    
11. DN 80 mm x 1“ I12460  kom. 10    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

12. DN 80 mm x 5/4“ I12461  kom. 5    

13. DN 80 mm x 6/4“ I12462  kom. 5    

14. DN 80 mm x 2“ I00729  kom. 2    
15. DN 100 mm x 1“ I00730  kom. 10    
16. DN 100 mm x 5/4“ I12463  kom. 5    

17. DN 100 mm x 6/4“ I12464  kom. 5    
18. DN 100 mm x 3“ I12465  kom. 1    
19. DN 150 mm x 1“ I12470  kom. 5    

20. DN 150 mm x 5/4“ I12471  kom. 1    

21. DN 150 mm x 6/4“    kom. 1    

22. DN 150 mm x 2“ I00734  kom. 1    

23. DN 200 mm x 1“ I00737  kom. 1    

24. DN 200 mm x 5/4“ I00738  kom. 1    

25. DN 200 mm x 6/4“ I00739  kom. 1    

26. DN 250 mm x 5/4“ I12476  kom. 1    

27. DN 250 mm x 6/4“ I12477  kom. 1    
28. DN 250 mm x 2“ I12478  kom. 1    
29. DN 300 mm x 1“ I00743  kom. 1    
30. DN 300 mm x 5/4“ I12480  kom. 1    

31. DN 300 mm x 6/4“ I12481  kom. 1    

32. DN 300 mm x 2“ I00744  kom. 1    

33. DN 400 mm x 1“ I12482  kom. 1    

34. DN 400 mm x 5/4“ I12483  kom. 1    

35. DN 400 mm x 6/4“ I12484  kom. 1    

36. DN 400 mm x 2“ I00745  kom. 1    
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III LIVENI ŠAHT POKLOPAC SA RAMOM  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

37. 

Nabavka i isporuka šaht 
poklopca sa ramom, izrađen  
od  liva GGG 25  ili 40 u 
skladu sa EN 124, ili 
odgovarajuće, zaštićen  
bitumenskim  premazom , 
svetlog  otvora ne  manjim od 
500 mm. i  nosivosti  ne manje 
od 4,0 MPa. 

I00096  kom. 10    

IV ŠAHT POKLOPCI OD KOMPOZITNE PLASTIKE 

38. 

Nabavka i isporuka šaht 
poklopca sa ramom, izrađen od 
kompozitne plastike prema 
standardu SRPS EN 124:2011, 
ili odgovarajuće, svetlog  
otvora min. 600 mm,  nosivosti 
ne manje od  40 MPa . 

I11007  kom. 5    

V ULIČNA KAPA ZATVARAČA 

39. 

Nabavka i isporuka ulične 
kape zatvarača, telo i poklopac 
izrađeni  od  liva GGG 40 ; 
telo kape zaštićeno  
bitumenskim  premazom, a 
poklopac epoksidnom (EWS) 
zaštitom; ili odgovarajuće, 
poklopac povezan sa telom 
kape klinom od nerđajućeg 
čelika; minimalni  test 
opterećenja  za  poklopac  200 
KN, za telo 400 KN , visina kape 
ne manja od  200 mm, širina dna 
ne manje od 180 mm 

I00725  kom. 80    
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VI ULIČNA  KAPA  HIDRANTA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

40. 

Nabavka i isporuka ulične kape 
hidranta, elipsoidnog oblika, 
telo i poklopac izrađeni  od  
liva GGG 40 ;  telo kape 
zaštićeno  bitumenskim  
premazom, a poklopac 
epoksidnom (EWS) zaštitom, 
ili odgovarajuće, poklopac 
povezan sa telom kape klinom 
od nerđajućeg čelika; 
minimalni  test opterećenja  za  
poklopac  200 KN , za  telo 
400 KN ,  visina kape ne manja 
od  240 mm , širina dna ne 
manje od 410 mm , svetli otvor  
poklopca ne manje od 280 
mm.) 

I01895  kom. 30    

VII ULIČNA  KAPA  VENTILA  ZA  VEZU  

41. 

Nabavka i isporuka ulične kape 
ventila za vezu, telo i poklopac 
izrađeni od liva GGG 40 (ili  
GGG 25); telo kape zaštićeno  
bitumenskim  premazom, a 
poklopac epoksidnom (EWS) 
zaštitom, ili odgovarajuće; 
poklopac povezan sa telom 
kape klinom od nerđajućeg 
čelika; minimalni  test 
opterećenja  za  poklopac  200 
KN , za  telo 400 KN , visina 
kape ne manja od  200 mm , 
širina dna ne manja od 180 mm 

I00724  kom. 450    
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UKUPNO PARTIJA 7   
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.8 - PE cevi i tuljci sa slobodnim prirubnicama 

I POLIETILENSKE  CEVI     

Nabavka i isporuka PE cevi, izrađene od polietilenska mase po MRS klasifikaciji tip PE 100, za radne pritiske 10 bara na 20° C; prema standardima 
ISO 4427 ili odgovarajuće,  i  EN 12201, ili odgovarajuće, odobreno za pijaću vodu; Cevi moraju biti otporne na mraz i UV radijaciju, crne boje sa 
plavim trakama; Na svakoj cevi odštampane karakteristike sa jasno označenim podacima o imenu proizvođača, tipu i prečniku cevi  i datumom 
proizvodnje; Cevi isporučiti u koturima - do prečnika DN 110, odnosno u ravnim komadima dužine L = 12m - za veće prečnike; Dužina svakog 
kotura mora biti jasno označena na koturu; za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

1. DN 20 I01885  m 300    

2. DN 25 I01244 
 

m 500    

3. DN 32 I00472 
 

m 4000    

4. DN 40 I01245 
 

m 100    

5. DN 50 I01246 
 

m 100    

6. DN 63 I00167 
 

m 200    

7. DN 75 I01247  m 60    

8. DN 90 I01248  m 300    

9. DN 110 I01249  m 500    

10. DN 125    m 60    

11. DN 160 I01010  m 600    

12. DN 180   m 100    

13. DN 200 NP 6 bar    m 1000    

14. DN 200 I01779  m 60    

15. DN 225 I00108  m 100    

16. DN 280   m 200    
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17. DN 315 I07911  m 12    

II POLIETILENSKE  CEVI   U ŠTAPU  

Nabavka i isporuka PE cevi, izrađene od polietilenska mase po MRS klasifikaciji tip PE 100, za radne pritiske 10 bara na 20° C; prema standardima 
ISO 4427 ili odgovarajuće,  i  EN 12201, ili odgovarajuće, odobreno za pijaću vodu; Cevi moraju biti otporne na mraz i UV radijaciju, crne boje sa 
plavim trakama; Na svakoj cevi odštampane karakteristike sa jasno označenim podacima o imenu proizvođača, tipu i prečniku cevi  i datumom 
proizvodnje; Cevi isporučiti u ravnim komadima (štapovima) dužine L = 12m; za prečnike:  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
18. DN 63   m 120    
19. DN 75   m 60    
20. DN 90   m 120    
21. DN 110 I01714  m 120    

III PE KOMAD – TULJAK SA SLOBODNOM PRIRUBNICOM 

Nabavka i isporuka PE – HD tuljka sa slobodnom (letećom) prirubnicom za  povezivanje PE cevi čeonim varenjem na jednoj strani  i  letećom 
prirubnicom na vodovodni  fiting, na drugoj strani ; tuljci u kvalitetu PE 100 brizgani ,  leteća prirubnica  sastavni deo tuljka,  prema DIN 2501 ili 
odgovarajuće, – PN 10, za prečnike: 
22. DN 63 I00204  kom. 10    
23. DN 90 I00868  kom. 30    
24. DN 110 I00110  kom. 30    
25. DN 160 I00287  kom. 20    
26. DN 200 NP 6 bar    kom. 5    
27. DN 200 I01695  kom. 5    
28. DN 225 I01851  kom. 1    
29. DN 250 I00867  kom. 2    

UKUPNO PARTIJA 8   
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.9 – Cevni materijal od PEHD i PVC - UKN, fazonski komadi i fiting od PVC 

I PVC - UKN KANALIZACIONE CEVI 

Nabavka i isporuka kanalizacionih PVC - UKN cevi sa mufom, dužina L = 1,0 / 2,0 / 5,0 ili 6,0 m. sa zaptivnim gumama za spojeve, u skladu sa 
JUS G. C6. 507, ili odgovarajući, JUS G.S3. 506 ili odgovarajući i G S3.507 ili odgovarajući,); za dubine polaganja-ukopavanja cevi veće od 3,0 m.          

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. DN 50 ...... L=1,0 m I00792  m 500    
2. DN 50 ...... L= 2,0 m I00792 

 
m 500    

3. DN  75....  L= 1,0 m   
 

m 30    
4. DN  110....  L= 1,0 m I01465 

 
m 20    

5. DN  110....  L= 0.25 m   
 

kom. 10    
6. DN  110....  L= 5,0 m   

 
m 60    

7. DN  125..... L= 0,5 m    m 20    
8. DN  125..... L= 1,0 m    m 30    
9. DN  160..... L= 1,0 m I01011  m 100    
10. DN  160..... L= 2,0 m    m 100    
11. DN  160..... L= 5,0 m    m 60    
12. DN  200....  L= 1,0 m I01012  m 30    
13. DN  200....  L= 2,0 m    m 30    
14. DN  200....  L= 5,0 m    m 30    
15. DN  250....  L= 1,0 m    m 20    
16. DN  250....  L= 2,0 m    m 20    
17. DN  300....  L= 6,0 m I11749  m 24    
18. DN  400....  L= 6,0 m I12496  m 12    

II KANALIZACIONE  CEVI  OD  PEHD  ILI  PP (Korugovane) 

Nabavka i isporuka kanalizacionih cevi sa spojnicama i kanalizacionih cevi sa integrisanom spojnicom od PEHD ( polietilen visoke tvrdoće)  ili PP 
( polipropilen ) korugovane i dvostruko korugovane cevi , dužine L = 6,0  m sa zaptivnim gumama za spojeve, klase  SN8 po ISO9969, ili 
odgovarajući, t.j. cevi čija  je otpornost na spoljašnje opterećenje 8 KN/m2 po ISO9969, ili odgovarajući. Cevni materijal se polaže u zemlji III 
kategorije, a u profilu gradske saobraćajnice. Dubina polaganja-ukopavanja  veća od 3,0 m.  
*ID - unutrašnji prečnik 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
19. ID 250    m' 18    
20. ID 300 I01713  m' 300    
21. ID 400 I10887  m' 18    
22. ID 500 I10054  m' 12    

III SPOJNI ELEMENTI ZA PVC KANALIZACIONE CEVI  

Nabavka i isporuka spojnih elemenata za PVC kanalizacione cevi sa pripadajućim zaptivnim gumama a u kvalitetu i standardima kao za cevni 
materijal 
23. Klizna spojka DN 110 I10195  kom. 20    
24. Klizna spojka DN 125 I09173  kom. 15    
25. Klizna spojka DN 160 I09174  kom. 15    
26. Klizna spojka DN 200 I09157  kom. 15    
27. Klizna spojka DN 250 I14045  kom. 5    
28. Klizna spojka DN 315 I11767  kom. 5    
29. Luk DN 110/45° I08805  kom. 10    
30. Luk DN 125/45° I08260  kom. 5    
31. Luk DN 160/45° I00293  kom. 10    
32. Luk DN 200/45° I09491  kom. 5    
33. Luk DN 110/90°    kom. 3    
34. Luk DN 125/90°    kom. 4    
35. Luk DN 160/90°    kom. 5    
36. Luk DN 200/90°    kom. 5    
37. Račva DN 160/110/45°    kom. 5    
38. Račva DN 160/160/45° I11301  kom. 5    
39. Račva DN 160/160/90° I12501  kom. 5    
40. Račva DN 200/160/45° I12502  kom. 5    
41. Račva DN 200/160/90° I12503  kom. 5    
42. Račva DN 200200/90°    kom. 5    
43. Račva DN 200/200/45°    kom. 5    
44. Redukcija DN 125/110 I09156  kom. 10    
45. Redukcija DN 160/110 I11318  kom. 5    
46. Redukcija DN 160/125 I09172  kom. 5    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

47. Redukcija DN 200/160 I09156  kom. 5    

48. Redukcija DN 250/200    kom. 5    

49. Redukcija DN 300/250    kom. 5    

50. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 250/200 

   kom. 2    

51. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 300/200 

I12515  kom. 5    

52. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 400/200 

I12506  kom. 3    

53. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 500/200 

I12507  kom. 3    

54. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 600/200 

   kom. 3    

55. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 250/160 

   kom. 3    

56. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 300/160 

   kom. 5    

57. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 400/160 

   kom. 5    

58. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 500/160 

   kom. 2    

59. 
Naknadni sedlasti priključak sa 
mufom za glatku cev 600/160 

   kom. 2    

60. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu cev 
250/200 

   kom. 3    

61. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
300/200 

   kom. 10    

62. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
400/200 

   kom. 3    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

63. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
500/200 

   kom. 3    

64. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
600/200 

   kom. 3    

65. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu cev 
250/160 

   kom. 3    

66. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
300/160 

   kom. 10    

67. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
400/160 

   kom. 5    

68. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
500/160 

   kom. 3    

69. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
600/160 

   kom. 3    

70. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
800/160 

   kom. 15    
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71. 
Naknadni sedlasti priključak sa 

mufom za korugovanu  cev 
800/200 

   kom. 3    

UKUPNO PARTIJA 9   
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.10 - PE i PP sitan fiting 

Nabavka i isporuka kompresovanog fitinga od polipropilena; Telo fitinga, zavrtni deo i potisni prsten izrađeni od polipropilena ili visokokvalitetnog 
kopolimera, za pritiske PN 16; Pritezni prsten izrađen od acetalne smole; Zaptivna guma izrađena od nitrilne gume ( po NBR standardu kvaliteta za 
pijaću vodu ili slicno - EPDM ili FPM, ili odgovrajuće,); Armirani prsten koji služi za ojačanje (za sve unutrašnje navoje), mora biti od nerđajućeg 
čelika. Sav kompresovani fiting mora biti za odgovarajuće standarde za PE cevi, - DIN 8072/8074 ili odgovarajući; EN 12201 ili odgovarajući; ISO 
4427 ili odgovarajući; zaptivak i uvodnik integrisani u spojnici, zaptivak posebnog profila (rebrastog) i uvodnik integrisani za prečnike veće od  
Ø75,spajanje PE cevi sa ovim fitingom je neraskidiv spoj bez navoja PUSH FITING sledećih komada i dimenzija:  

I SPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. 20 x 20 mm I10570  kom. 10    
2. 25 x 25 mm I10571 

 
kom. 100    

3. 32 x 32 mm I10593 
 

kom. 200    
4. 40 x 40 mm I10572 

 
kom. 10    

5. 50 x 50 mm I09348 
 

kom. 10    
6. 63 x 63 mm I09349  kom. 10    

II  REDUKCIONA SPOJNICA 

7. 25 x 20 mm I12524 
 

kom. 1    
8. 32 x 25 mm I10573  kom. 5    
9. 40 x 25 mm I12525  kom. 1    
10. 40 x 32 mm I12526  kom. 1    
11. 50 x 25 mm I12527  kom. 1    
12. 50 x 32 mm I12528  kom. 1    
13. 50 x 40 mm I12529  kom. 1    
14. 63 x 25 mm I12530  kom. 1    
15. 63 x 32 mm I12531  kom. 1    
16. 63 x 40 mm I12532  kom. 1    
17. 63 x 50 mm I12533  kom. 1    
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III MUŠKI ADAPTER  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
18. 20 x 3/4" I12500  kom. 5    
19. 20 x 1" I12534  kom. 5    
20. 25 x 3/4" I10574  kom. 200    
21. 25 x 1" I12535  kom. 10    
22. 32 x 3/4" I11212  kom. 200    
23. 32 x 1" I11213  kom. 100    
24. 32 x 5/4" I12536  kom. 2    
25. 32 x 6/4" I12537  kom. 2    
26. 40 x 1" I12538  kom. 2    
27. 40 x 5/4" I12545  kom. 2    
28. 40 x 6/4" I12546  kom. 2    
29. 40 x 2" I12547  kom. 2    
30. 50 x 1" I12548  kom. 2    
31. 50 x 5/4" I12549  kom. 2    
32. 50 x 6/4" I12550  kom. 2    
33. 50 x 2" I12551  kom. 2    
34. 63 x 5/4" I12552  kom. 2    
35. 63 x 6/4" I12553  kom. 2    
36. 63 x 2" I12554  kom. 2    

IV ŽENSKI ADAPTER - sa armiranim prstenom za ojačanje 

37. 20 x 3/4" I12555  kom. 2    
38. 20 x 1" I12556  kom. 2    
39. 25 x 3/4" I12557  kom. 2    
40. 25 x 1" I12558  kom. 2    
41. 32 x 3/4" I12559  kom. 2    
42. 32 x 1" I10577  kom. 2    
43. 32 x 5/4" I12560  kom. 2    
44. 40 x 1" I12561  kom. 2    
45. 40 x 5/4" I12562  kom. 2    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

46. 40 x 6/4" I12563  kom. 2    
47. 50 x 5/4" I12564  kom. 2    
48. 50 x 6/4" I12565  kom. 2    
49. 50 x 2" I12566  kom. 2    
50. 63 x 5/4" I12567  kom. 2    
51. 63 x 6/4" I12568  kom. 2    
52. 63 x 2" I12569  kom. 2    

V  Т – KOMAD 

53. 20 x 20 x 20 mm I09974  kom. 2    
54. 25 x 25 x 25 mm I09421  kom. 2    
55. 32 x 32 x 32 mm I09443  kom. 2    
56. 40 x 40 x 40 mm I12570  kom. 2    
57. 50 x 50 x 50 mm I12571  kom. 2    
58. 63 x 63 x 63 mm I12572  kom. 2    

VI T - KOMAD - sa redukcijom 

59. 25 x 20 x 25 mm   kom. 2    
60. 32 x 25 x 32 mm   kom. 2    
61. 40 x 25 x 40 mm   kom. 2    
62. 40 x 32 x 40 mm   kom. 2    
63. 50 x 25 x 50 mm   kom. 2    
64. 50 x 32 x 50 mm   kom. 2    
65. 50 x 40 x 50 mm   kom. 2    
66. 63 x 32 x 63 mm   kom. 2    
67. 63 x 40 x 63 mm   kom. 2    
68. 63 x 50 x 63 mm   kom. 2    
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VII T - KOMAD - sa proširenjem 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
69. 20 x 25 x 20 mm   kom. 2    
70. 25 x 32 x 25 mm   kom. 2    

VIII KOLENO 

71. 20 mm   kom. 2    
72. 25 mm   kom. 2    
73. 32 mm   kom. 2    
74. 40 mm   kom. 2    
75. 50 mm   kom. 2    
76. 63 mm   kom. 2    

UKUPNO PARTIJA 10 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 1.1.48.11 - Pocinkovani sitan fiting, kudelja i dihtunzi 

Nabavka i isporuka pocinkovanog  ili mesinganog fitinga; svi delovi izliveni od gvožđa saglasno evropskim normama EN 1562, ili odgovrajuće, 
zaštićeni od korozije galvaniziranjem (toplim pocinkovanim postupkom) u skladu sa EN 10284, ili odgovrajuće, sledećih komada i dimenzija: 

I ZUPČASTA SPOJNICA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. 3/4“ I01206  kom. 50    
2. 1“ I00109 

 
kom. 50    

3. 5/4“ I01212 
 

kom. 5    
4. 6/4“ I01216 

 
kom. 5    

5. 2“ I01220 
 

kom. 2    

II  KLIZNA SPOJNICA  

6. DN 20 mm I01203 
 

kom. 10    
7. DN 25 mm I01207  kom. 20    
8. DN 32 mm I01210  kom. 20    
9. DN 40 mm I01214  kom. 1    
10. DN 50 mm I01218  kom. 1    
11. DN 63 mm I01222  kom. 1    
12. DN 75 mm I01223  kom. 1    

III MS SPOJNICA - ITALIJANSKA – POLUSPOJNICA 

13. DN 20 mm I01204  kom. 10    
14. DN 25 mm I00092  kom. 150    
15. DN 32 mm I01209  kom. 150    
16. DN 40 mm I01213  kom. 2    
17. DN 50 mm I01217  kom. 2    
18. DN 63 mm I01221  kom. 2    

IV  MS SPOJNICA - ITALIJANSKA  - CELA SPOJNICA    

19. DN 20 mm I01205  kom. 5    
20. DN 25 mm I01208  kom. 10    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
21. DN 32 mm I01211  kom. 10    
22. DN 40 mm I01215  kom. 2    
23. DN 50 mm I01219  kom. 2    
24. DN 63 mm I01873  kom. 2    
25. DN 75 mm I01224  kom. 2    

V DUPLI NIPLI 

26. 1/2“ I01176  kom. 100    
27. 3/4“ I00133  kom. 1000    
28. 1“ I01177  kom. 1000    
29. 5/4“ I01178  kom. 50    
30. 6/4“ I00337  kom. 20    
31. 2“ I01179  kom. 30    
32. 2.5“ I01180  kom. 10    
33. 3“ I01181  kom. 10    

VI NIPLI   REDUCIR 

34. 3/4“ x 1/2“ I01182  kom. 10    
35. 1“ x 1/2“ I01183  kom. 10    
36. 1“ x 3/4“ I01184  kom. 150    
37. 5/4“ x 3/4“ I01185  kom. 10    
38. 5/4“ x 1“ I01186  kom. 5    
39. 6/4“ x 1“ I01188  kom. 5    
40. 6/4“ x 5/4“ I01189  kom. 2    
41. 2“ x 1“ I01190  kom. 2    
42. 2“ x 5/4“ I01191  kom. 10    
43. 2“ x 6/4“ I01192  kom. 2    

VII MUF  

44. 1/2“ I01168  kom. 20    
45. 3/4“ I01169  kom. 500    
46. 1“ I01170  kom. 300    
47. 5/4“ I01171  kom. 30    



Страна 93 од 216 
 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
48. 6/4“ I01172  kom. 30    
49. 2“ I01173  kom. 50    

VIII ČEP ŠTOPLI 

50. 1/2“ I01250  kom. 30    
51. 3/4“ I01251  kom. 100    
52. 1“ I01252  kom. 50    
53. 5/4“ I01253  kom. 10    
54. 6/4“ I01254  kom. 10    
55. 2“ I01255  kom. 25    
56. 2.5" I01256  kom. 5    

IX Propusni ventil sa točkom standardne dužine 

57. 1/2“ I01123  kom. 50    
58. 3/4“ I00091  kom. 1000    
59. 1“ I01124  kom. 50    
60. 5/4“ I01125  kom. 20    
61. 6/4“ I01126  kom. 10    
62. 2“ I01127  kom. 20    

X VENTIL PROPUSNI - KUGLASTI (standardne ugradbene dužine) 

63. 3/4“ I00342  kom. 20    
64. 1“ I01146  kom. 5    
65. 5/4“ I01147  kom. 10    
66. 6/4“ I01148  kom. 10    

67. 
2“ ( sa ženskom 

lozom) 
I00169  kom. 

10    
68. 2.5“  I01876  kom. 4    
69. 3“  I09347  kom. 2    

XI VENTIL  NEPOVRATNI  

70. 3/4“ I01140  kom. 500    
71. 1“ I01141  kom. 50    
72. 5/4“ I01142  kom. 30    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

73. 6/4“ I01143  kom. 25    

XII VENTIL  ISPUSNI  

74. 3/4“ I01130  kom. 400    
75. 1“ I01131  kom. 10    
76. 5/4“ I01132  kom. 10    
77. 6/4“ I01133  kom. 10    
78. 2“ I01134  kom. 10    

XIII HVATAČ  NEČISTOĆE  

79. 3/4“ I00873  kom. 50    
80. 1“ I00874  kom. 30    
81. 5/4“ I00875  kom. 20    
82. 6/4“ I01487  kom. 10    

XIV KOLENO – ŽŽ 

83. 1/2“ I01149  kom. 50    
84. 3/4“ I01150  kom. 250    
85. 1“ I01151  kom. 150    
86. 5/4“ I01152  kom. 20    
87. 6/4“ I01153  kom. 20    
88. 2“ I01154  kom. 20    

XV T - KOMAD POCINKOVANI  

89. 1/2“ I01225  kom. 50    
90. 3/4“ I01226  kom. 100    
91. 1“ I01227  kom. 50    
92. 5/4“ I01228  kom. 20    
93. 6/4“ I01230  kom. 20    
94. 2“ I01232  kom. 15    
95. 3“ I01234  kom. 10    
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XVI CEV POCINKOVANA 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
96. 3/4“ I00392  m' 18    
97. 1“ I01240  m' 18    
98. 5/4“ I01241  m' 18    
99. 6/4“ I01242  m' 18    

100. 2“ I00417  m' 24    
101. 3“ I01243  m' 12    

XVII PLETENICA  U  LOJU   

102. 6 x 8 mm   kg 2    
103. 8 x 8 mm I01427  kg 1    
104. 10 x 10 mm I01423  kg 1    
105. 12 x 12 mm   kg 2    
106. 14 x 14 mm   kg 2    

XVIII PLETENICA GRAFITNA 

107. 6 x 8 mm    kg 2    
108. 8 x 8 mm I01414  kg 2    
109. 10 x 10 mm I01428  kg 2    

110. KUDELJA  U  
VLASU 

I00093  kg 150    

111. 
GUMA ZA 

DIHTUNG (d=5 mm), 
sa dva platna 

I07920  kg 100    

XIX DIHTUNG – ZAPTIVKA ZA POVEZIVANJE  PRIRUBNICA VODOVODNE ARMATURE  

Nabavka i isporuka dihtunga – zaptivke za povezivanje prirubnica vodovodne armature; dihtung  u sebi mora da ima armaturu za eliminisanje 
deformacija kod ugradnje; atestiran i  odobren za pijaću vodu u skladu sa KTW preporukama, ili odgovrajuće, sledećih dimenzija: 
112. DN  50 mm I01058  kom. 400    
113. DN  80 mm I00336  kom. 600    
114. DN  100 mm I01059  kom. 600    
115. DN  125 mm I00117  kom. 50    
116. DN  150 mm I01060  kom. 400    
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
117. DN  200 mm I01061  kom. 300    
118. DN  250 mm I01062  kom. 10    
119. DN  300 mm I01063  kom. 150    
120. DN  350 mm I01065  kom. 30    
121. DN  400 mm I01064  kom. 50    
122. DN  500 mm I01066  kom. 50    
123. DN  600 mm I01067  kom. 30    

XX REGULATOR PRITISKA 

124. 3/4“ I08531  kom. 2    
125. 1“ I00138  kom. 5    
126. 5/4“ I00104  kom. 5    
127. 6/4“ I00105  kom. 5    
128. 2“ I13620  kom. 5    

XXI Gornji deo ventila - virbla  

129. 1/2“ I12090  kom. 10    
130. 3/4“ I01122  kom. 150    
131. 1“   kom. 30    
132. 5/4“   kom. 10    
133. 6/4“   kom. 10    
134. 2“   kom. 10    

UKUPNO PARTIJA 11 
  

 
                                                                                                                                                             ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 

                                                                                                                                               ___________________________                                                                     
                                                                                                                          М.П. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 12 - Vazdušni ventili, MDK, hvatači nečistoće, nepovratni ventili 

I AUTOMATSKI „VAZDUŠNI“ USISNO-ODZRAČNI VENTILI SA JEDNOM KUGLOM: 

Nabavka i isporuka automatskog vazdušnog usisno – odzračnog ventila, 
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Zaptivke: NBR u skladu sa EN 681 ili odgovarajuće; 
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Otvor: veliki; 
Ispitni standard: EN 12266 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće;  
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. DN 50 mm I00339  kom. 5    
2. DN 80 mm I01764 

 
kom. 3    

3. DN 100 mm I01765 
 

kom. 2    
4. DN 200 mm I12416 

 
kom. 1    

II HVATAČ NEČISTOĆE 

Nabavka i isporuka hvatača nečistoće,   
Materijal EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Filter (sito): nerđajući čelik; 
Ugradna dužina: EN 558-1 serije 1; 
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10); 
Ispitni standard: EN 12266 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće;  
za prečnike: 

5. DN 50 mm I00356 
 

kom. 20    
6. DN 80 mm I00357  kom. 20    
7. DN 100 mm I00794 

 
kom. 20    
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8. DN 150 mm I00796  kom. 2    
9. DN 200 mm I00797  kom. 2    

III MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD 

Nabavka i isporuka montažno demontažnog komada, 
Tip: MDK-A (sa tri prirubnice); 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Zaptivke: NBR u skladu sa EN 681 ili odgovarajuće; 
Vijci: zaštićeni od korozije (Zn);   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK ili odgovarajuće;  
za prečnike: 

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
10. DN 50 mm I08242  kom. 20    
11. DN 80 mm I00708  kom. 20    
12. DN 100 mm I00709  kom. 20    
13. DN 150 mm I00710  kom. 5    
14. DN 200 mm I05936  kom. 2    
15. DN 300 mm I12417  kom. 2    

IV NEPOVRATNI  VENTIL SA KLAPNOM ILI KUGLOM 

Nabavka i isporuka nepovratnog ventila sa klapnom ili kuglom,  
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće; 
Zaptivke: NBR u skladu sa EN 681 ili odgovarajuće; 
Vijci: zaštićeni od korozije (Zn); 
Ugradna dužina: EN 558-1 serije 48 ili odgovarajuće; 
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 12266 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće;  
za prečnike: 
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R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
16. DN 50 mm I00677  kom. 20    
17. DN 80 mm I00678  kom. 20    
18. DN 100 mm I00679  kom. 5    
19. DN 150 mm I00681  kom. 2    
20. DN 200 mm I00682  kom. 2    

UKUPNO PARTIJA 12 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 

                                                                                                                                               ___________________________                                                                                      
                                                                                                                          М.П. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 13 - Livene cevi 

I CEVI OD DUKTILNOG LIVENOG GVOŽĐA 

Nabavka i isporuka cevi od duktilnog livenog gvožđa, proizvedenih po DIN EN 545 ili odgovarajuće. Tip cevi NATURAL, ZA PITKU VODU, sa 
naglavkom (utični spoj – „muf“).  
Zaštita cevi: Unutrašnja – obloga od cementnog maltera, spoljašnja cink – aluminijum sprej min. 400 gr/m2, i sloj od epoksida ili odgovarajuće.  
Spajanje i kvalitet cevi:  
DN 80 - DN 300, TYTON-SIT PLUS, klase C40                                         
DN 400 - DN 600, STANDARD Vi, klase C30 
Sve cevi moraju biti isporučene sa zaštitnim plastičnim poklopcem na oba kraja. 
Dozvoljena je isporuka i ekvivalentnih cevi, uz poštovanje navedenih tehničkih karakteristika.  

R.br. Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena bez 
PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. DN 80 I05765  m 30    
2. DN 100 I00786 

 
m 30    

3. DN 150 I05870 
 

m 30    
4. DN 200 I00788 

 
m 30    

5. DN 350 I05871 
 

m 12    
6. DN 400   m 228    
7. DN 500  

 
m 12    

8. DN 600   m 12    

II CEVNI TELESKOPSKI KOMADI OD DUKTILNOG LIVA 

9. DN 80   kom. 2    
10. DN 100   kom. 8    
11. DN 125   kom. 1    
12. DN 150   kom. 15    
13. DN 200   kom. 10    
14. DN 250   kom. 5    
15. DN 300   kom. 3    
16. DN 350   kom. 3    



Страна 101 од 216 
 

17. DN 400   kom. 1    
18. DN 450   kom. 1    

UKUPNO PARTIJA 13 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 

                                                                                                                                               ___________________________                                                                                                  
                                                                                                                          М.П. 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 14 - Liveni fazonski komadi 

I T – KOMAD 

Nabavka i isporuka T – komada, DIN 28643 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
R.
br. 

Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
1. DN 50/50 mm I00616  kom. 5    
2. DN 80/50 mm I00618 

 
kom. 20    

3. DN 80/80 mm I00094 
 

kom. 30    
4. DN 100/50 mm I00619 

 
kom. 10    

5. DN 100/80 mm I00621 
 

kom. 5    
6. DN 100/100 mm I00622 

 
kom. 5    

7. DN 400/80 mm I05810  kom. 4    
8. DN 400/150 mm I01658  kom. 2    
9. DN 400/400 mm I12590  kom. 1    

II  FFR - KOMAD 

Nabavka i isporuka FFR komada, DIN 28645 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
10. DN 80/50 mm L200    kom. 10    
11. DN 100/50 mm I00593  kom. 10    
12. DN 100/80 mm L200    kom. 10    
13. DN 100/80 mm I00595  kom. 20    
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R.
br. 

Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
14. DN 150/100 mm I00351  kom. 5    
15. DN 200/80 mm I01754  kom. 5    
16. DN 200/100 mm I00598  kom. 3    
17. DN 200/150 mm I00102  kom. 3    
18. DN 250/100 mm I00600  kom. 2    
19. DN 300/100 mm I00602  kom. 2    
20. DN 300/150 mm I00603  kom. 2    
21. DN 300/200 mm I00605  kom. 2    
22. DN 400/300 mm I00609  kom. 1    

III FF- KOMAD 

Nabavka i isporuka FF komada, DIN 28614 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
23. DN 50 mm , L = 100 mm I13630  kom. 5    
24. DN 50 mm , L = 200 mm I01882  kom. 2    
25. DN 50 mm , L = 300 mm I00543  kom. 2    
26. DN 50 mm , L = 400 mm I00544  kom. 2    
27. DN 80 mm , L = 200 mm I00545  kom. 10    
28. DN 80 mm , L = 300 mm I00399  kom. 15    
29. DN 80 mm , L = 400 mm I00340  kom. 5    
30. DN 80 mm , L = 500 mm I00546  kom. 2    
31. DN 100 mm, L = 100 mm I00400  kom. 5    
32. DN 100 mm, L = 200 mm I00384  kom. 5    
33. DN 100 mm, L = 300 mm I00550  kom. 10    
34. DN 100 mm, L = 400 mm I00551  kom. 2    
35. DN 100 mm, L = 500 mm I00552  kom. 5    
36. DN 100 mm, L = 600 mm I00553  kom. 5    

37. 
DN 100 mm, L = 1000 

mm I00555  kom. 1    
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R.
br. 

Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
38. DN 150 mm, L = 200 mm I00560  kom. 5    
39. DN 150 mm, L = 300 mm I00561  kom. 2    
40. DN 150 mm, L = 400 mm I00562  kom. 2    
41. DN 150 mm, L = 500 mm I00563  kom. 2    
42. DN 150 mm, L = 600 mm I00564  kom. 2    
43. DN 200 mm, L = 200 mm I00567  kom. 5    
44. DN 200 mm, L = 300 mm I00568  kom. 5    
45. DN 200 mm, L = 400 mm I00569  kom. 2    

46. 
DN 200 mm, L = 1000 

mm I00574  kom. 1    

47. DN 300 mm, L = 300 mm I11768  kom. 1    
48. DN 300 mm, L = 500 mm I00577  kom. 5    
49. DN 300 mm, L = 600 mm I00298  kom. 1    
50. DN 300 mm, L = 800 mm I12600  kom. 1    

51. 
DN 300 mm, L = 1000 

mm I12601  kom. 1    
52. DN 400 mm, L = 800 mm I12602  kom. 1    

53. 
DN 400 mm, L = 1000 

mm    kom. 1    
54. DN 500 mm, L = 500 mm I00580  kom. 5    
55. DN 500 mm, L = 800 mm I00583  kom. 2    

56. DN 500 mm, L = 1000 
mm I00584  kom. 2    

IV FFK / Q - KOMAD 

Nabavka i isporuka Q komada DIN28637, odnosno, FFK komada DIN 28639 za 45°, DIN 28640 za 30°, DIN 28641 za 22 ½°, DIN 28642 za 11 ¼° 
ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajuće;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
57. Ugao 90  DN 50 mm I00485  kom. 5    
58. Ugao 45  DN 50 mm I00496  kom. 2    
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R.
br. 

Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
59. Ugao 45  DN 80 mm I01888  kom. 2    
60. Ugao 45  DN 150 mm I00499  kom. 5    
61. Ugao 45  DN 200 mm I00500  kom. 1    
62. Ugao 45  DN 300 mm I01870  kom. 5    
63. Ugao 30  DN 300 mm I00510  kom. 3    
64. Ugao 30  DN 400 mm   kom. 1    
65. Ugao 22,50  DN 150 mm I00511  kom. 1    
66. Ugao 22,50  DN 200 mm I00512  kom. 1    
67. Ugao 22,50  DN 300 mm I00514  kom. 1    
68. Ugao 22,50  DN 400 mm I01790  kom. 1    
69. Ugao 11,25  DN 150 mm I00519  kom. 1    
70. Ugao 11,25  DN 200 mm I00520  kom. 1    
71. Ugao 11,25  DN 300 mm I00521  kom. 1    
72. Ugao 11,25  DN 400 mm    kom. 1    

V N – KOMAD 

Nabavka i isporuka N komada, DIN 28638 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajući;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
73. DN 80 I00523  kom. 30    

VI F – KOMAD 

Nabavka i isporuka F – komada DIN 28623 ili odgovarajuće; 
Materijal: EN GJS 400-15 (GGG40) i EN 1563 ili odgovarajući;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN 1092-2 (za PN10) ili odgovarajuće; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
74. DN   80, L = 300 mm I00523  kom. 2    
75. DN   80, L = 350 mm   kom. 2    
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R.
br. 

Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
76. DN   80, L = 600 mm   kom. 2    
77. DN 100, L = 300 mm   kom. 2    
78. DN 150, L = 300 mm   kom. 2    
79. DN 200, L = 300 mm   kom. 2    
80. DN 200, L = 600 mm   kom. 2    
81. DN 300, L = 300 mm   kom. 2    
82. DN 400, L = 300 mm   kom. 2    
83. DN 500, L = max mm   kom. 2    

VII EU -  KOMAD SA PRIRUBNICOM I TYTON - GUMOM  

Nabavka i isporuka EU  komada, DIN 28622 
Mterijal EN GJS 400 (GGG40) i EN 1563;   
Radni pritisak PN10; 
Prirubnice EN: 1092-2 (za PN10); 
Ispitni standard: EN 545; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu); 
za prečnike: 
84. DN  500 mm   kom. 2    
85. DN  400 mm   kom. 2    
86. DN 300 mm   kom. 1    
87. DN 200 mm   kom. 1    
88. DN 150 mm   kom. 2    

VIII MMA -  KOMAD SA TYTON SPOJEM - GUMOM 

Nabavka i isporuka MMA komada DIN 28630 ili odgovarajuće;  
Radni pritisak PN10; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
89. DN 400/150 mm   kom. 2    

IX MMB -  KOMAD SA TYTON SPOJEM - GUMOM 

Nabavka i isporuka MMВ komada DIN 28630; 
Radni pritisak PN10; 
Ispitni standard: EN 545 ili odgovarajuće; 
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Zaštita: plastifikacija epoksidnim prahom min. 250 mic. u skladu sa GSK (za pitku vodu) ili odgovarajuće; za prečnike: 
R.
br. 

Vrsta robe/usluge Šifra Proizvođač i kataloški broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 
90. DN 300/80 mm   kom. 1    

UKUPNO PARTIJA 14 
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Образац V-II Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Partija 15 - Hidranti 

I PODZEMNI HIDRANT 

Hidrant izrađen u skladu sa SRPS EN 14339 ili odgovarajuće, sa standardnom bajonet spojnocom na izlazu i automatskom drenažom vode iz tela 
hidranta; 
Materijal: telo hidranta od nerđajućeg čelika minimum kvaliteta A2 ili odgovarajuće, i najmanjeg spoljnog prečnika cevi 130 mm; glava i stopa 
hidranta od livenog gvožđa GJS-400 ili odgovarajuće, u skladu sa EN 1563 standardom, ili odgovarajuće;  
Svi unutrašnji delovi hidranta moraju biti od materijala koji su dozvoljeni za pitku vodu i moraju biti zaštićeni plastifikacijom koja je odobrena za 
ljudsku upotrebu, sa potvrdom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se stavlja u promet, a u skladu sa odredbama Zakona o 
zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“ broj 92/2011) i/ili Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene 
ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (Sl. list SFRJ“ broj 26/1983, 61/1984, 56/1986, 50/1989, 18/1991); 
Zaštita glave i stope: Visoko kvalitetna zaštita od korozije fluidizovanim epoksidnim prahom spolja i unutra; 
Medijum: Pitka voda 
Maksimalni radni pritisak: 16 bar  
Donja prirubnica u skladu sa EN 1092-2 ili odgovarajuće, PN 10 
Za sledeće dimenzije:     
R.b
r. 

Vrsta robe/usluge Šifra 
Proizvođač i kataloški 

broj 
Jedinica 

mere 
Okvirne 
količine 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 = 4 X 5 7 

1. 
DN 80, RD=1000 
opseg A (H= od 730 mm do 760 mm) 

  kom. 10    

2. 
DN 80, RD=1000  
opseg B (H= od 900 mm do 1100 mm) 

 
 

kom. 10    

UKUPNO PARTIJA 15   

 
                                                                                                                                                             ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
 

                                                                                                                                               ___________________________                                                                                                  
                                                                                                                          М.П. 
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V-III ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 (овај образац није неопходно попунити уколико не постоје трошкови) 
 

У складу са чланом 61. и 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања обавезних услова („Службени гласник РС“ 
29/13, 104/13 и 86/15) у Обрасцу трошкова припрема понуде понуђач може приказати трошкове 
израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средстава обезбеђења. 

Р. бр. Врста трошкова Износ 

1. Трошкови израде узорака или модела динара 

2. Трошкови прибављања средстава обезбеђења 
(банкарске гаранције, менице ...) динара 

3. 
(у овом пољу треба уписати евентуалне друге трошкове које је 
понуђач имао приликом припремања понуде нпр. копирање 
докумената, утрошак канцеларијског материјала итд.) 

динара 

4. Укупан износ трошкова припремања понуде динара 

На основу члана 88. став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења 
понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

На основу члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама, ако је поступак јавне набавке 
обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади 
трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
У _______________ дана ___________ године 

Овлашћено лице 
 

_________________________ 
                                                                                 М.П. 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Потребно је да понуђач на посебном обрасцу који треба да достави у понуди, у слободној 
форми, затражи надокнаду трошкова у случају да се поступак обустави из разлога који су 
на страни наручиоца. 
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V-IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Предмет јавне набавке добара: Материјал за одржавање и изградњу водоводне и 
канализационе мреже  

Број и назив партије: ______________________________________________________ 

Број јавне набавке: 43411/1-1-24 
 
Понуђач: _______________________________________________________________  
 
Датум: _________________________ 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
                                                                                                               Давалац изјаве - овлашћено лице 

                                                                                                               ___________________________ 

 

                                                                                                            Број личне карте и место издавања 

                                                                                                                ___________________________ 

 

                                                                                                                             Својеручни потпис 

У _______________ дана ___________ годинe 
                                                                                                                  ________________________ 

М. П. 
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 о јавним набавкама. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија у обавези је да за сваку 
партију ископира  образац V-IV и да га достави уз понуду, попуњен, потписан и печатиран. 
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V-V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 
РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању 
својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 
И З Ј А В А  

 
 
Као понуђач у поступку јавне набавке добара – Материјал за одржавање и изградњу 
водоводне и канализационе мреже, (ЈН број 43411/1-1-24), навести број и назив партије: 
 _________________________________________________________________________________ 
изјављујем да сам при састављању понуде за предметну јавну набавку поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
 
 
 
У _______________ дана ____________ годинe 
 
 

Овлашћено лице 
 

________________________ 
 

М.П. 
 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду за више партија у обавези је да за сваку 
партију ископира образац V-V и да га достави уз понуду, попуњен, потписан и печатиран. 
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V-VI ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист 

СРЈ“ бр. 46/96, „Сл. гласник РС“, бр. 32 од 14. јула 2001.), Закона о платном промету („Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 
62/06, 111/09 и 31/11) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног 
промета („Сл. гласник РС“, бр. 57/04 и 82/04) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. 
гласник РС“, бр. 47/11), 

                                             
______________________________________________________________________________________________ 

(назив правног лица) 
 
 из_________________________ , ________________________________________________________________, 
                    (место)                                                                           (адреса)                                                           
 
_____________________, ___________________________ , ___________________________________________, 
        (матични број)                               (ПИБ)                                                   (рачун) 
 
доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: ЈКП „НАИССУС“ Ниш, Матични број: 07211856, ПИБ: 100667004; Текући рачун број: 105-
353-37, АИК БАНКА; 

За отворени поступак јавне набавке брoj 43411/1-1-24, за набавку добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже,  за партију _____________________________________________ 
_______________________________________________ достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену 
(соло) меницу, серијски број: 

 _______________________________ 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату  као средство обезбеђења за озбиљност понуде број 
______________од ____.___.2018. године можете попунити на износ од 10% вредности понуде без урачунатог 
ПДВ, као и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 
прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из 
новчаних средстава, односно друге имовине. 
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање 
средствима на текућем рачуну Дужника – издаваоца менице, статусних промена код Дужника – издаваоца 
менице, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

 - уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан и оверен уговор о јавној 
набавци; 
 - уколико понуђач коме је додељен уговор, до дана закључења уговора, не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла из уговора, у складу са захтевима из конкурсне документације.  
У _________, дана ___.___.______. године                                         

                ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 
                                                                         М.П.                            _________________________________  
 
НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења 
доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница 
Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и копију 
картона депонованих потписа. Уколико понуђач подноси понуду за више партија у обавези је да за сваку 
партију ископира образац V-VI попуни, потпише, печатира и да га достави уз понуду.                                    
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.1 Затварачи и сервис вентили са припадајућим телескопским гарнитурама 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.1 – 
Затварачи и сервис вентили са припадајућим телескопским гарнитурама. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала 
потребног за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.1 – Затварачи и 
сервис вентили са припадајућим телескопским гарнитурама, у свему у складу са Обрасцем 
понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде 
Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за 
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регистрацију меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране 
пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет 
странице Народне банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија 
картона депонованих потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у 
гарантном року. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог 
ПДВ-а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних 
цена из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача 
број ***** од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних 
потреба, највише до износа процењене вредности за ту набавку од 2.000.000,00 динара без урачунатог 
ПДВ-а, наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може 

реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се 
вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 
при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. 
Закона о јавним набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 
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Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ 
настала закашњења. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се 
попуни, платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног 
рачуна) са тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом 
документацијом (обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и 
квантитавном пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност 
Републике Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у 
односу на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским 
записником који потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
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ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве 
из понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 

Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач 
ће о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 
овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и 
овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и 
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети 
да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и 
овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и 
потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети 
да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову 
потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 

Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог 
уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну 
– фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са 
испоруком, за сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког 
појединачног уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз 
издавање одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. 
Као виша сила могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, 
политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета 
увоза и извоза). Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 
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- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 
(тридесет) дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав 
рок мора да буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 1: Затварачи и сервис вентили са припадајућим 
телескопским гарнитурама, број 6620/8-1 од 21.05.2018. године и важи годину дана од дана ступања на 
снагу, односно до утрошка средстава опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене 
дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају 
бити сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а 
за случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава 
свако од уговарача. 

 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 
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НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који 
ће испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, 
односно податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове 
модела уговора означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача 
наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.2 Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.2 – 
Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.2 – Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и 
ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно 
Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број 
***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
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банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 350.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
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такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 2: Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са 
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припадајућом арматуром, број 6620/8-2 од 22.05.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, 
односно до утрошка средстава опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у 
члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.3 Електрофузионе спојнице, огрлице за прикључак на ПЕ цевни материјал, 
припадајући ПЕ сервис вентил и телескопске уградбене гарнитуре 

 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.3 – 
Електрофузионе спојнице, огрлице за прикључак на ПЕ цевни материјал, припадајући ПЕ сервис 
вентил и телескопске уградбене гарнитуре. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.3 – Електрофузионе 
спојнице, огрлице за прикључак на ПЕ цевни материјал, припадајући ПЕ сервис вентил и 
телескопске уградбене гарнитуре, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре 
понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. 
године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
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меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 3.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
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Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 
Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 
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Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 

Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 
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Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 

Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
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овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 3: Електрофузионе спојнице, огрлице за прикључак 
на ПЕ цевни материјал, припадајући ПЕ сервис вентил и телескопске уградбене гарнитуре, број 6620/8-3 од 
15.05.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.4 Сигурносни вентил са кључем 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.4 – 
Сигурносни вентил са кључем. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.4 – Сигурносни вентил са 
кључем, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством 
како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 4: Сигурносни вентили са кључем, број 21670/8-4 од 
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30.07.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 
 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
 
 
 
 



Страна 138 од 216 
 

VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 
партија 1.1.48.5 Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“ и фланш адаптери 

 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.5 – 
Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“ и фланш адаптери. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.5 – Универзалне спојнице 
типа „У“ и „Е“ и фланш адаптери, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре 
понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. 
године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
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банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 3.800.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
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такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 



Страна 141 од 216 
 

Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 5: Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“, број 



Страна 143 од 216 
 

6620/8-5 од 15.05.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.6 Репарационе спојнице (куплунг и штрауб) 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.6 – 
Репарационе спојнице (куплунг и штрауб). 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.6 – Репарационе спојнице 
(куплунг и штрауб), у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са 
упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 900.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 6: Репарационе спојнице ( куплунг и штрауб ), број 
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21670/8-6 од 30.07.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.7 Шахт поклопци, сливничке решетке и фланше 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.7 – Шахт 
поклопци, сливничке решетке и фланше. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.7 – Шахт поклопци, 
сливничке решетке и фланше, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре 
понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. 
године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
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банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
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такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 7: Шахт поклопци, сливничке решетке и фланше, 
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број 21670/8-7 од 30.07.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка 
средстава опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.8 ПЕ цеви и туљци са слободним прирубницама 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.8 – ПЕ 
цеви и туљци са слободним прирубницама. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.8 – ПЕ цеви и туљци са 
слободним прирубницама, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене 
цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 3.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 8: ПЕ цеви и туљци са слободним прирубницама, 
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број 6620/8-8 од 25.05.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка 
средстава опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.9 Цевни материјал од ПЕХД и ПВЦ - УКН, фазонски комади и фитинг од ПВЦ 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.9 – Цевни 
материјал од ПЕХД и ПВЦ - УКН, фазонски комади и фитинг од ПВЦ. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.9 – Цевни материјал од 
ПЕХД и ПВЦ - УКН, фазонски комади и фитинг од ПВЦ, у свему у складу са Обрасцем понуде, 
оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача 
број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
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банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
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такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 9: Цевни материјал од ПЕХД и ПВЦ – УКН, 
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фазонски комади и фитинг од ПВЦ, ПЕХД канализационе тангенционалне шахте, број 6620/8-9 од 
22.05.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.10 ПЕ и ПП ситан фитинг 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.10 – ПЕ и 
ПП ситан фитинг. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.10 – ПЕ и ПП ситан фитинг, 
у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се 
попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 100.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 10: ПЕ и ПП ситан фитинг, број 6620/8-10 од 
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21.05.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.11 Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.11 – 
Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.11 – Поцинковани ситан 
фитинг, кудеља и дихтунзи, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене 
цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 1.750.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 11: Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи, 
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број 21670/8-11 од 02.08.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка 
средстава опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.12 Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.12 – 
Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.12 – Ваздушни вентили, 
МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно 
Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број 
***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
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банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 

Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 1.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
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такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 12: Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, 



Страна 185 од 216 
 

неповратни вентили, број 21670/8-12 од 23.07.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, 
односно до утрошка средстава опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у 
члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.13 Ливене цеви 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.13 – 
Ливене цеви. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.13 – Ливене цеви, у свему у 
складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни из 
изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 4.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 13: Ливене цеви, број 30763/8-13 од 04.09.2018. 
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године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава опредељених 
финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.14 Ливени фазонски комади 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.14 – 
Ливени фазонски комади. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.14 – Ливени фазонски 
комади, у свему у складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством 
како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 2.800.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже, за партију 14: Ливени фазонски комади, број 21670/8-14 од 
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02.08.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
дана (попуњава Наручилац) године, 
закључује се 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
 Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, 

партија 1.1.48.15 Хидранти 
 
Уговорне стране: 

1. ЈКП „НАИССУС“ Ниш, (у даљем  тексту – Наручилац) 
са седиштем у ул. Кнегиње Љубице бр. 1/1, 18000 Ниш 
које заступа директор Игор Вучић, дипл. економиста 
Матични број 7211856 
ПИБ 100667004 
ТР: 160-7345-60 БАНКА ИНТЕСА, 105-353-37 АИК БАНКА 
Контакт телефон 018/502-729, 502-754 

и 

2. _________________________________________________, (у 
даљем  тексту – Добављач) 

са седиштем у _______________________________________ 

које заступа ______________________________ 

Матични број предузећа ___________________ 

ПИБ ____________________________________ 

Текући рачун ____________________________ 

Контакт телефон _________________________ 
 

Наручилац је Одлуком о додели уговора број * од *.*.****. године Понуђачу – Добављачу доделио 
уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара, брoj 43411/1-1-24 – 
Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, и то за партију 1.1.48.15 – 
Хидранти. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора сукцесивна купопродаја материјала потребног 
за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, партија 1.1.48.15 – Хидранти, у свему у 
складу са Обрасцем понуде, оносно Обрасцем структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни из 
изабране понуде Добављача број ***** од **.**. ****. године. 

Саставни део овог уговора су Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни и 
Техничка спецификација добара са детаљним описом добара, дати у понуди Добављача број ***** од  
**.**.****. године, као и 2 (две) бланко соло менице (печатом оверене и потписане), захтеви за регистрацију 
меница у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истих од стране пословне банке 
(оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњена, печатом оверена и потписана менична овлашћења и копија картона депонованих 
потписа, као средства обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року. 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  
а) самостално; 
б) са подизвођачима: 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
__________________________________________ из ______________________ 
у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача је ___________________________ 
в) заједнички, у групи са: 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 
___________________________________________ из __________________ 

ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена добара из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ___________________ динара са урачунатим ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 
Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број ***** 
од **.**.****. године. Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

Уговорена цена садржи све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
укључујући и све зависне и друге неспецифичне трошкове и подразумева „франко магацин“ Наручиоца. 

Наведена количина добара дата је оквирно, због чега Наручилац задржава право измене у погледу 
уговорених количина од оквирно датих у спецификацији добара у зависности од својих конкретних потреба, 
највише до износа процењене вредности за ту набавку од 300.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 
наведене у Плану набавки Наручиоца и у Одлуци о покретању поступка предметне јавне набавке. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни не 
могу се мењати до истека рока важења уговора. 

Добављач фактурише на основу спецификације добара дате у понуди. 
Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац може реализовати 

средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог Уговора. 

Члан 3. 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему 
укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да уговорена добра траженог квалитета из члана 1. овог Уговора испоручи у 
количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца и у року од ____ дана (не може бити 
дужи oд 15 (петнаест дана) од сваког појединачног захтева Наручиоца („франко магацин Наручиоца“, ул. 
Врежински пут бб, 18000 Ниш). 

Добављач се обавезује на испоруку добара траженог квалитета за све време трајања уговора. 
Испорука добара вршиће се у складу са условима датим у Обрасцу понуде и Обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача. 
Уколико Добављач касни са испоруком добара, Наручилац ће путем писаног обавештења позвати 

Добављача да заврши испоруку добара или њиховог дела које касни у одређеном временском периоду, а 
такав рок мора да буде разуман, узимајући у обзир техничке и друге релевантне услове, као и сва већ настала 
закашњења. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, 
платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 
тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом неопходном пратећом документацијом 
(обострано потписане отпремнице и обострано потписаног записника о квалитатовном и квантитавном 
пријему добара без примедби), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017), уплатом на 
текући рачун Добављача број _________________________ код _____________ банке. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност Републике 
Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА 

Члан 6. 

Добављач испоручује добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као и назив добара из 
спецификације, која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квалитативном и квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или 
вишак испоручених добара у односу на отпремницу, као и уочена одступања испоручених добара у односу 
на квалитет дефинисан техничком спецификацијом констатоваће се посебним комисијским записником који 
потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног записника 
отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке или се исти понове, дужан је да 
неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се записник о 
квалитативном и квантитативном пријему без примедби. 

Квалитет добара мора да буде у складу са у складу са захтеваним квалитетом у спецификацији и 
другим позитивноправним прописима који регулишу наведену област. 

Добављач гарантује да је испоручено добро квалитетно и функционално у складу са одредбама 
уговора. 

Сматраће се да је Добављач предао уговорена добра, односно извршио испоруку добара даном 
потписивања отпремнице и записник о квалитативном и квантитативном пријему без примедби од стране 
овлашћених представника уговорних страна. 

Ако се након пријема добара утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
добара приликом њиховог пријема (скривени недостатак), Наручилац ће послати Добављачу писану 
рекламацију. 

Добављач се обавезује да утврђен недостатак отклони или да преда Наручиоцу друго добро без 
недостатака.  

Рок за решавање рекламације је 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ИСПОРУЧЕНА ДОБРА 

 Члан 7. 

Продавац гарантује купцу да добра која су предмет уговора испуњавају стандарде, односно захтеве из 
понуде број **** од **.**.****. године. 

Гаранција износи _________(попуњава понуђач) месеци од дана испоруке добара (не може бити 
краћа од 24 месеци). 
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Уколико добра нису у складу са стандардима и описаним карактеристикама захтеваним конкурсном 
документацијом, тј. техничком спецификацијом, или не одговарају захтеву из чл. 4 овог уговора, Добавач ће 
о свом трошку, по обавештењу Наручиоца, отклонити уочени недостатак. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 
оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења 
са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје добара по првом 
захтеву за испоруку добара достављеног на основу овог уговора достави Наручиоцу као средство 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке (оригинал или копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са 
званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да 
је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног гарантног 
рока. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног 
овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног квалитета, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а. 

У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову потписану, 
оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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Члан 9. 

Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 
предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

УГОВОРНЕ КАЗНЕ 

Члан 10. 

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за испоруку добара по сваком појединачном 
захтеву, из разлога који се могу приписати Добављачу, Добављач је обавезан да по испостљеном обрачуну – 
фактури Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5% од вредности добара која касне са испоруком, за 
сваки дан закашњења, а највише до 10% (десет процената) од укупне вредности сваког појединачног 
уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања Добављача уз издавање 
одговарајућег обрачуна – фактуре са роком плаћања од 15 дана од датума издавања истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза Страна оправдано 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 и који нису могли бити спречени од Стране погођене вишом силом. Као виша сила 
могу се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, политичка збивања 
(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза). 
Недостатак репроматеријала и радне снаге неће се сматрати вишом силом. 

Страна погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу Страну о настанку 
непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 12. 

Уколико Наручилац стекне право на максимални износ уговорне казне, Наручилац може одмах да 
раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу.  

Наручилац може да раскине Уговор достављањем писане изјаве Добављачу у случају да добра не 
одговарају стандарду квалитета, у складу са захтевима из Техничке спецификације.   

Свака Страна може да раскине овај уговор давањем писаног обавештења другој Страни уколико се 
догоди један од следећих случајева: 

- ако друга Страна начини битну повреду овог уговора и по пријему писаног обавештења у коме се 
наводи прекршај или повреда овог уговора пропусти да исправи такву повреду у року од 30 (тридесет) 
дана или у било којем дужем временском периоду наведеном у том обавештењу, а такав рок мора да 
буде разуман узимајући у обзир све релевантне околности; 

- уколико се против друге Стране покрене поступак стечаја или уколико друга Страна постане 
неспособна за плаћање и ако такав поступак не буде обустављен у року од 90 (деведесет) дана од 
датума покретања поступка; 

- у случају више силе, у складу са одредбама члана 11. овог уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу кумулативним испуњењем следећих услова: потписивањем обеју 
уговорних страна, достављањем средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 8. 
овог Уговора, као и престанком важења Уговора о јавној набавци добара – Хидранти, број 6623/8 од 
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05.06.2018. године и важи годину дана од дана ступања на снагу, односно до утрошка средстава 
опредељених финансијским планом Наручиоца за те намене дефинисаних у члану 2. овог Уговора. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју уговорних страна. Измене морају бити 
сачињене у писаној форми. 

Све евентуалне измене и допуне овог уговора могуће су искључиво сагласно Закону о јавним 
набавкама и другим важећим прописима који уређују ову материју уз обавезну писану форму и сагласност 
уговорних страна. 

Члан 14. 
За све што није предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационом односима 

као и друге одредбе позитивних прописа који регулишу ову материју. 

Члан 15. 

Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у вези с овим уговором решавати споразумно, а за 
случај да то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом у Нишу. 

Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) примерка задржава свако 
од уговарача. 

 
 
 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
  ЈКП „НАИССУС“ Ниш 
  Директор 

 
 
 

_________________________  ________________________ 
  Игор Вучић, дипл. економиста 

 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 
подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће 
испоручити преко подизвођача. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави 
споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно 
податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора 
означене * и у случају заједничке понуде, подаци о свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру 
дела уговора „уговорне стране“. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 9. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС“ број 86/2015). 

Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и 
информације о условима и начину спровођења поступка јавне набавке.  

Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификацију 
садржану у конкурсној документацији. 

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су 
наведени у конкурсној документацији, или подношење понуде која не испуњава услове из 
конкурсне документације представља ризик за понуђача и као резултат може имати одбијање 
његове понуде. 
 
1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 

Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом коју размене 
понуђач и наручилац, морају бити написане на српском језику. 
Уколико је одређени документ на страном језику (енглеском или немачком), понуђач је дужан да 
поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.  
Значење израза који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3. 
Закона о јавним набавкама. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу седишта, телефон, контакт особу и 
електронску пошту понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду	доставити на адресу:	ЈКП „НАИССУС“ НИШ, ул. Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш,  
са назнаком:   

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

(ЈН БРОЈ 43411/1-1-24) – ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ  

НАВЕСТИ БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈА ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ПОНУДА 
	

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
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Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим упутством, наручилац не преузима 
никакву одговорност уколико понуда залута или буде отворена пре времена. 

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 
и наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 
је поднета неблаговремено, у складу са чланом 104. став 4. Закона.  
				

Понуда мора да садржи: 
	

• Доказе о испуњености обавезних и додатних услова, наведене у поглављу III конкурсне 
документације „Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова“; 

• Доказе да понуда испуњава техничке спецификације наведене у поглављу II конкурсне 
документације; 

• Обрасце који чине саставни део понуде, наведене у поглављу V конкурсне 
документације, и то: 
1. Образац понуде, Општи подаци о понуђачу - Понуђач је обавезан да образац V-I-I 
попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података 
унетих у образац (понуђач копира и попуњава образац посебно за сваку партију за коју 
конкурише).  
2. Образац понуде, Понуда за набaвку добара - Понуђач је обавезан да образац V-I-II 
попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података 
унетих у образац (понуђач копира и попуњава образац посебно за сваку партију за коју 
конкурише). 
3. Образац понуде, Општи подаци о подизвођачу - Уколико се подноси понуда са 
подизвођачем, попуњава се, потписује и печатом оверава образац IV-I-III (понуђач копира 
образац у зависности од броја подизвођача и партија за које конкурише). 
4. Образац понуде, Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди - Уколико се подноси 
заједничка понуда, попуњава се, потписује и печатом оверава образац IV-I-IV (понуђач 
копира образац у зависности од броја учесника у заједничкој понуди и партија за које 
конкурише).  

• Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке 
понуде; 

• Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - Понуђач попуњава 
образац V-II – Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, и то 
посебно за сваку партију за коју конкурише. Понуђач је обавезан да читко попуни сва 
тражена поља у обрасцу, овери печатом и потпише на прописаном месту, чиме потврђује 
тачност унетих података. 

• Образац трошкова припреме понуде – Понуђач прилаже образац V-III само у случају да 
има евентуалне трошкове припреме понуде. 

• Образац изјаве о независној понуди – Понуђач је обавезан да образац V-IV попуни 
читко, овери печатом и потпише на прописаном месту, чиме потврђује тачност унетих 
података (понуђач копира и попуњава образац посебно за сваку партију за коју 
конкурише); 

• Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима  рада, заштити животне средине, као и да 
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нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – 
Понуђач је обавезан да образац V-V попуни читко, овери печатом и потпише на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност унетих података (понуђач копира и попуњава 
образац посебно за сваку партију за коју конкурише); 

• Образац меничног овлашћења – Средство финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде – Понуђач је обавезан да образац V-VI попуни читко, овери печатом и потпише на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност унетих података. Уз наведени образац 
меничног овлашћења понућач доставља 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, захтев 
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 
исте од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне 
интернет странице Народне банке Србије и копију картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју добављач наводи у меничном овлашћењу – писму; 

• Модел уговора – Понуђач је обавезан да за сваку партију за коју подноси понуду модел 
уговора (поглавље VI конкурсне документације) попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност унетих података. 

	

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о 
поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од 
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих 
изјава), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона.  
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и 
попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави 
потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 
ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 

Јавна набавка је обликована у петнаест партија. 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, односно за све партије. Понуда мора 
да обухвати најмање једну целокупну партију. 
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати за сваку партију посебно. 
На коверти мора обавезно бити наведено да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 
на одређене партије (побројати партије на које се понуда односи). 
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, пожељно је да општа документација буде у 
једној фасцикли и понудбена документација (комерцијална понуда) у другој фасцикли, а обе 
фасцикле да буду смештене у једној коверти. 
Свака партија је предмет посебног уговора. 
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4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду на исти 
начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти. У 
случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти да назначи назив 
понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају  да је 
понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити  да се ради о групи понуђача и 
навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈКП „НАИССУС“ НИШ 

Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш са назнаком :  

„Измена или допуна или опозив понуде за јавну набавку добара – Материјал за одржавање и 
изградњу водоводне и канализационе мреже“, ЈН број 43411/1-1-24, „ОТВОРИТИ 
КОМИСИЈСКИ“, навести број и назив партије.  

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или 
допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран 
од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  
Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 
затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан 
и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења, нити да 
допуњује своју понуду.  
 
6. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА 
УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У 
ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 
 

7. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, У СВОЈОЈ ПОНУДИ МОРА ДА 
НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 
ПОДИЗВОЂАЧА И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА 
ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ 

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе 
назив подизвођача у обрасцу V-I-III Општи подаци о подизвођачу. Проценат укупне вредности 
набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача. 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. 
став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 5. понуђач доставља за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 
извршење тог дела набавке. 

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

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈЕ СПОРАЗУМ 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА 
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. 
до 4. Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 

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

1) податке о члану групе који ће бити насилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

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 оквирног 
споразума одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА, РОКА 
ИСПОРУКЕ И ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ   

Захтев у погледу начина и услова плаћања 

Наручилац ће предметна добра из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се 
попуни, платити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре 
(исправног рачуна) са тачно наведеном врстом и количином испоручених добара и свом 
неопходном пратећом документацијом (обострано потписане отпремнице и обострано 
потписаног записника о квалитатовном и квантитавном пријему добара без примедби), у складу 
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са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени 
гласник РС“, број 119/2012, 68/2015 и 113/2017). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Сваки рачун мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност 
Републике Србије и подзаконским актима. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено 
на штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

Захтев у погледу рока и места испоруке  

Рок за испоруку добара у количинама назначеним у сваком појединачном захтеву Наручиоца не 
може бити дужи oд 15 (петнаест дана) од дана упућивања сваког појединачног захтева 
Наручиоца. Испорука добара врши се „франко магацин Наручиоца“, ул. Врежински пут бб, 18000 
Ниш. 

Захтев у погледу гарантног рока 

Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 24 месеци од дана испоруке добара.  
Наручилац доставља рекламацију у писаној форми, а испоручилац је у обавези да исту реши у 
року од 7 дана. 

Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена у обрасцу понуде мора бити изражена у динарима. Јединичне цене у спецификацији морају 
бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. Понуде са ценама исказаним у другој 
валути неће се узимати у разматрање. 

У цену морају бити укалкулисани сви зависни трошкови до магацина наручиоца, тако да 
наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове, нпр. трошкове превоза, царине, 
складиштења, осигурања и др. 

Цене искључиво доставити по назначеној јединици мере из спецификације. Уколико понуђач 
понуди производ различите јединице мере од тражене, дужан је да прерачуна цену на тражену 
јединицу мере, а у колони напомена или на посебном папиру, ако је то потребно, доставити тачну 
спецификацију понуђеног производа. У супротном, наручилац ће такву понуду одбити и изузети 
из даљег рангирања понуда као неодговарајућу. 

Цене у понуди се фиксне и не могу се мењати током важења уговора.   

У цене у понуди морају да буду урачунати и кроз њих исказани сви попусти и све погодности 
које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности наручилац неће узимати у обзир приликом 
примене критеријума за доделу уговора. 

Наручилац неће признати евентуалне рачунске грешке у спецификацији понуде, уколико нису 
потписане и оверене печатом од стране овлашћеног лица понуђача. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о 
јавним набавкама. 

Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке у спецификацији за партију за коју подносе 
понуду. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I -  Понуђач је дужан да уз понуду достави: као средство обезбеђења за озбиљност понуде:  
1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, 
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање  
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 
перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на 
износ од 10% вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. 
Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица 
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 
Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 
своју понуду; 
 -  уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан и оверен 
уговор о јавној набавци; 

-  уколико понуђач коме је додељен уговор, до дана закључења уговора, не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 

II – Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана закључења уговора 
достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло 
меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница 
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или 
копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 
депонованих потписа, (за сваку партију јавне набавке посебно). 
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 
перфорирана. 
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме 
се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 
нових правних субјеката и др. 
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Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 
Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу сматраће се да одбија закључење 
уговора о јавној набавци. У том случају Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем, у складу са чланом 113.  став 3. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 
меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а. 
У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову 
потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 

III – Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да до дана примопредаје 
добара по првом захтеву за испоруку добара достављеног на основу уговора достави 
Наручиоцу као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко 
соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница 
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или 
копија) или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 
банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 
депонованих потписа, (за сваку партију јавне набавке посебно). 
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 
потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 
перфорирана. 
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме 
се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 
нових правних субјеката и др. 
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од понуђеног 
гарантног рока. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења 
меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. 
Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу отклањања грешака у 
гарантном року, односно у року од 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације наручиоца, 
испоручена добра која не одговарају стандарду квалитета замени новим добрима захтеваног 
квалитета, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а. 
У случају реализације менице од стране Наручиоца, Добављач  је дужан да обезбеди нову 
потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу под истим условима. 

Добављач не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 
Наручилац задржава право да меницу наплати и у случају раскида уговора. 
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12. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ  
 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 
су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 
одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да 
буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост 
података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која 
би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим 
цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете 
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, заинтересовано лице може, искључиво у 
писаном облику (мејлом, факсом или поштом), тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама или допуна конкурсне документације, 
појашњења  и одговори вршиће на следећи начин: 

- путем поште на адресу наручиоца: ЈКП „НАИССУС“ Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/1, 
18000 Ниш, са назнаком „Захтев за додатним информацијама или појашњењима за jавну набавку 
добара – Материјал за одржавање и изградњу водовдне и канализационе мреже (ЈН број 43411/1-
1-24)“,  

- факсом на број 018/245-268 или електронским путем на адресу: 
javnenabavke@naissus.co.rs , контакт особа Жарко Стевановић 

Радно време наручиоца је од 07:00 h до 15:00 h, понедељак – петак. Субота и недеља су нерадни 
дани. Захтеви за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, 
послати електронском поштом или факсом ван наведеног радног времена наручиоца, третирају се 
да су од стране наручиоца примљени првог наредног радног дана. 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна  и да 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити 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. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 
ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

Наручилац има право да након јавног отварања понуда затражи додатна објашњења од 
понуђача која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да 
врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. Закона 
о јавним набавкама. 

Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику. 

Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву наручиоца и достави тражене податке на начин 
на који то наручилац захтева. 

Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева наручиоца његова понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 
подношење понуда. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњењу уговорних обавеза; 
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1) претходног става, који се односи 
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.    
   
16. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ 
СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА 
СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Образац у коме понуђач наводи да је поштовао наведене обавезе је саставни део конкурсне 
документације и мора бити попуњен, потписан и печатиран. 
 
17. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ 
ПОНУЂАЧ 

У складу са чланом 74. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да у конкурсној 
документацији наведе да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 

18. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА 
ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним 
набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се наручиоцу подноси непосредно или 
препорученом пошиљком са повратницом. 
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 
права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку 
јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 
споразума у складу са чланом 40а Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да таксу у износу од 120.000,00 динара, прописану 
чланом 156. Закона о јавним набавкама, уплати на рачун буџета Републике Србије број 840-
742221843-57, сврха уплате – Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник – буџет Републике 
Србије, са позивом на број 97 50-016, шифра плаћања 153. 
 
Као потврду 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; 
(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa 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. 
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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 Закона о јавним набавкама од члана 
138. до члана 167. 

 
19. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

У складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да уговор о јавној 
набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

20. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о 
јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да 
се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 
вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других 
битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у 
конкурсној документацији, уговору о јавној набави, односно предвиђени посебним прописима. 
Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у 
уговору и конкурсној документацији. 

Изменом уговора не може се мењати предмет набавке. 

 

 
 


