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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs  

2. Врста поступка: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

3. Предмет поступка јавне набавке: Набавка грађевинског материјала. 

4. Намена поступка: поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Резервисана набавка: не 

6. Eлектронска лицитација: не 

7. Контакт: Предраг Нерић, адреса електронске поште: predrag.neric@vikns.rs 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  грађевински материјал 

– шифра из ОРН : 44110000 

2. Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 

3. Подаци о оквирном споразуму: нема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikns.rs/
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у погледу 

садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. 

Понуђач мора испуњавати све Законом  одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду 

у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда се 

одбија. 

 

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

Изузетак постоји само за каталог или извод из каталога произвођача који може бити на српском или 

енглеском језику. 

 

Ако је неки доказ или документ на страном језику (поред дефинисаног изузетка из претходног става) 

исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.   

 

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У 

ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности 

и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а 

према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се 

доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место 

начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење 

за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који 

је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузева обрасца 2- 

и обрасца 7- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев 

образаца 2- које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.  
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3.3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

3.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена) 

тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично 

или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул.Масарикова бр.17. 

 

са назнаком:  

 

„Понуда за јавну набавку добар Набавка грађевинског материјала  

Јавна набавкаброј  06/16–С 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као 

и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача. 

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може 

поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 

у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само 

једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан 

групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог 

понуђача. 

 

3.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени или повуче своју достављену понуду писменим обавештењем, најкасније до 

истека рока за подношење понуда.  

 

У року за подношење понуде понуђач може да опозове, измени или допуни већ поднету понуду, 
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писменим путем на адресу Наручиоца, са назнаком "ОПОЗИВ“ или „ИЗМЕНА / ДОПУНА“ - Понуда 

за јавну набавку добара– Набавка грађевинског материјала“ – Јавна набавка број 06/16–С– НЕ 

ОТВАРАТИ. 

 

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће 

разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.  

 

Понуда не може бити опозвана, нити измењена после истека  рока за подношење исте. Уколико понуђач 

опозове или измени своју понуду по истеку рока за подношење понуда Наручилац је овлашћен да 

наплатити гаранцију за озбиљност понуде. 

 

 

 

3.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране  Наручиоцу у року одређеном у позиву, 

односно која је достављена наручиоцу најкасније до 10.03.2016. године до 11,00 часова.  

 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац 

ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 

10.03.2016. године са почетком у 11,30 часова.  

 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка 

поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, 

издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

3.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ 

ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА ) 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

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 наведеног може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 

подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза 

у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи 

на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико 

утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.   

 

3.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року предвиђеном за 

подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, дужан је да без одлагања те измене 

или допуне објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене 

на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне 

документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној 

форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

 

3.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити 

споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на 

заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона 

о јавним набавкама и то: 

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

заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

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

 неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са 

Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за 

учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 7 од 74 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- Бр 06/16-С отворени поступак  

  

финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи 

из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. 

Изузетак представља додатни услов финансијског капaцитета у вези са непостојањем блокаде рачуна 

који мора испуњавати сваки понуђач из  групе понуђача у складу са чланом 81. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале чланове 

групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који 

је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев обрасца 2- 

и обрасца 7- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име. 

 

3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача.  

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, 

наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са 

сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико 

већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише 

одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи  и достави у оригиналу или 

овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира 

на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – Подаци о 

подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.  

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2- који попуњава, потписује и 

оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) 
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и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. 

Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

 

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

ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац 

претрпео знатну штету.  

 

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

након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове 

одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 

3.12 ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности 

и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а 

према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се 

доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. 

Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној 

документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин одређен конкурсном документацијом. 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр.2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања делатноси која је на снази у време 

подношења понуде, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5. – Референтна потврда,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Модел уговора у складу са понудом,  

 попуњен, потписан и оверен образац бр. 7. – Изјава о независној понуди, попуњен, потписан и 

оверен 

  образац бр. 8. – Образац трошкова припреме понуде,  

 обрасце и доказе у складу са тачком 3.10. овог упутства у случају да група понуђача подноси 

заједничку понуду, односно 3.11. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. предвиђених чланом 77.- Закона и 

конкурсном документацијом 

 захтеване узорке  

 

3.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

 

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена. 
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Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде. 

 

3.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – Набавка грађевинског материјала, бр. 06/16–С.“ Захтев 

за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу 

Наручиоца: ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или e mail 

predrag.neric@vikns.rs 

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева објавити одговор на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

3.15. ЦЕНА 

 

У Обрасцу понуде исказати збир јединичних цена без ПДВ.  

У Обрасцу структуре исказати јединичне цене без ПДВ и са ПДВ, збирни износ цене без ПДВ и са 

ПДВ.  

 

Цене морају бити јасно и читко уписане.  

 

Понуђенe јединичне цене су фиксне. 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

Максимални износ набавке не може прећи износ утврђен Уговором.  

 

 

3.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање се врши у року од најмање 15  дана по достављеној и евидентираној фактури на архиви 

Наручиоца, испостављеној по извршеној појединачној испоруци. 

 

Фактура се испоставља на основу Записника о примопредаји/отпремнице. 

 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 10 од 74 
 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.06/16-С отворени поступак  

Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. 

 

Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужу од 45 дана.  

 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

 

3.17. ГАРАНТНИ РОК 

 

Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци рачунајући сваки пут од испоруке и потписивања 

Записника о примопредаји/отпремнице. 

 

3.18.  РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Рок појединачне испоруке је: 

 у случају хаваријског или акцидентног стања – 2 сата од пријема позива од стране    Наручиоца,  

 у случају редовне испоруке у року од 3 календарска дана од пријема позива од стране  

Наручиоца.  

 

Испорука је сукцесивна, односно за сво време трајања уговора о јавној набавци у периоду од 1 године.  

Наручилац задржава право да приликом преузимања добара иста провери и врати уколико се покаже 

да је неисправна или не одговара квалитету који је прописан. 

Уколико  испоручено добро не одговара уговореном квалитету, ново добро уговореног квалитета се 

испоручује Наручиоцу . 

 

Наручилац ће захтевати испоруку у складу са својим стварним потребама, наведене количине су 

оквирне и служе за вредновање понуда. 

 

3.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   

 

Понуђач је дужан да у понуди достави једну бланко соло меницу са пратећим меничним овлашћењем 

за њено попуњавање и овереном копијом (од стране пословне банке) картона депонованих потписа, на 

име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде, без пдв. Овера депонованих 

потписа од стране пословне банке не може бити старији од 30 дана од дана предаје менице. 

 

Меница мора бити  регистрована у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) 

Народне Банке Србије. 

 

Меница је саставни део понуде. Свака понуда која се достави, а није покривена меницом, наручилац 

ће  одбити као неприхватљиву. 

 

Меница за озбиљност понуде мора трајати најмање 90 дана од дана отварања понуда. 
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Меница за озбиљност понуде ће бити наплаћена и уговор о јавној набавци се неће закључити у 

случајевима: 

 

 ако понуђач измени или опозове своју понуду коју је наручилац прихватио 

 ако понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране наручиоца 

као најповољнија, одбије да потпише уговор сходно условима из своје понуде или у одређеном 

року, 

 ако понуђач не успе, или одбије да достави тражене бакарске гаранције за добро извршење посла 

и отклањање грешака у гарантном року 

 

Понуђачима са којима није закључен уговор, вратиће се меница, одмах по закључењууговора са 

изабраним понуђачем.  

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након закључења Уговора,  достави две бланко (сопствене) 

соло менице са меничним овлашћењем у висини од 5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за 

добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже периода важења Уговора. Менице се 

држе у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега 

се враћају истом. Истовремено, предајом меница изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда 

копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да се 

менице могу попунити у складу са Уговором. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице за  прву испоруку, достави две бланко (сопствене) соло менице са 

меничним овлашћењем у висини од 5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за отклањање 

грешака у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана дуже од гарантног рока. Менице се држе 

у портфељу Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се 

враћају истом. Истовремено, предајом меница изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда 

копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да се 

менице могу попунити у складу са Уговором. 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) 

Народне Банке Србије. 

 

Средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али не и на 

подизвођача. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. 

 

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума «најнижа понуђена цена“.  

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену, која је и најнижа, биће 

изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, који не може бити дужи од 45 дана.  
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Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 

Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док укупан збир јединичних цена  дат на бази 

оквирних количина из понуде представља основ за примену критеријума „најнижа понуђена 

цена“ и служи за вредновање понуда по том основу. 

 

3.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна 

објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу 

(увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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. 

 

3.22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

3.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана 

од протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, одбије да потпише уговор или не потпише 

уговор у наведеном року, Наручилац  ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван 

да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

3.24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са 

Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, 

као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

3.25. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 13 од 74 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- Бр 06/16-С отворени поступак  

  

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или 

означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди.  

 

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан 

јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима 

означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима 

имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.Ако се као 

поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача 

да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке 

поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који 

одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду 

без поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

3.26. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова.  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства 

обезбеђења. 

  

3.27. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да прихвата елементе модела уговора.  

 

У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора морају бити 

наведени сви чланови групе понуђача, односно подизвођачи. 

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној 
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набавци. 

 

3.28. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ  

 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона,. 

 

3.29. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач 

 

3.30. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе 

уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

3.31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

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. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. „06/16-С 

“.  

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

 

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, без обзира на начин достављања, и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке 

и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. Закона.  

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 06-16-С, сврха уплате: ЗЗП, ЈКП 
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«Водовод и канализација»,  јн. бр. 06/16-С, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу и то: 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива 

за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње Наручиоца 

предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена 

вредност јавне набавке не износ од 120.000.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној набавци, 

висина таксе износи 120.000,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 16 од 74 
 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- бр.06/16-С отворени поступак  

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Понуђачи морају испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке 

и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и као доказ за 

правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре Републике 

Србије, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као доказ за правно лице 

је потребно доставити извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ 

СУДА које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење 

основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 

надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да понуђач /правно лице/ није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита); 

 извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у 

Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист 

СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то 

лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

3.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 

члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта 

 (доказ не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 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; 

 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 

члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - 

орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта. 

(доказ не старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода. 

(докази не старији од два месеца пре отварања понуда)  

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку јавне 

набавке и то:     

 

1.- да  располажу неопходним финансијским капацитетом и то: 

а)  да  су у последњих 36 месеци пре објављивања позива били ликвидни, односно да им у  
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наведеном периоду рачун није био у блокади нити један дан; 

као доказ  испуњености овог услова потребно је доставити Потврду Народне банке Србије  -Одсек 

принудне наплате, односно Потврда пословне банке да привредни субјект није био у блокади у 

наведеном периоду (за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему  простог књиговодства 

и за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања - паушалци). 

б)  да у  претходне три обрачунске године  (2013,2014 и 2015.)  није пословао са губитком. 

Као доказ  испуњености овог услова потребно је доставити Извештај о бонитету  БОН ЈН који издаје 

Агенција за привредне регистре, за 2013, 2014.  и 2015. годину са мишљењем овлашћеног ревизора . 

Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход 

од самосталне делатности за 2013, 2014.  и 2015. годину (за привредне субјекте који који воде пословне 

књиге по систему простог књиговодства), 

односно  

Потврду пословне банке понуђача о oстварeном укупним приходима на пословном - текућем рачуну за 

2013, 2014.  и 2015.годину (за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 

пословања – паушалци). 

 

2.- да располажу неопходним пословним капацитетом  и то: 

- а)  Да је понуђач у претходној години испоручио наручиоцима купцима добра која су предмет 

набавке  у вредности од минимум 10.000.000,00 динара без пдв. Као  доказ испуњености овог 

услова потребно је доставити попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне 

листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац) 

б)  да је понуђач на дан 31.12.2015 имао вредност лагера добара која су предмет набавке минимум 

10.000.000,00 динара , што се доказује пописном листом на дан 31.12.2015. године . 

3.- да располажу довољним техничким капацитетом и то:  

а) да имају у власништву , лизингу или закупу миниму 3 доставна возила . Као доказ  испуњености 

овог услова потребно је доставити фотокопију саобраћајн дозволе. 

 

б) магацински  простор у власништу, закупу или лизингу  од минимум 100 м2 

 

Као доказ  испуњености овог услова потребно је доставити  : 

- Лист непокретности из кога се јасно види  да понуђач располаже са магацинским простором. 

У колико се доставља уговор о закупу потребно је доставити и лист непокретности закуподавца. 

4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то да: 

а) да понуђач има 5 радно ангажованих радника . Као доказ испуњености наведеног услова потребно 

је доставити : 

-  фотокопије образаца М3/А или М/2 или М/А,  

-  уговор о раду 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1. - 4. Закона, што доказује 

достављањем доказа наведеним у овом одељку.  
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Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 

75. став 1. тачка 1. – 3. Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- конкурсне 

документације. 

 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје 

име. 

 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења 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. 

 

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

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

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

доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у пријави интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност 

обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

 

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 има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере на основу 

релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао неистините податке или да 

су документа лажна, понуда тог понуђача ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 

  

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

 

 

 

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

Комисија за јавну набавку 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

   

                                            

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.    

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Шифра делатности:     

 

6.- Бројеви телефона:           

 

7.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

8.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције 

за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за 

заступање, односно потписивање уговора. 

     

9.- Особа за контакт:           

 

10.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

  

Датум:     

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, 

као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду. 
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                                                                                                ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава Носилац посла као члан групе понуђача која подноси 

заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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                                                                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- Б 

                                            

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив подизвођача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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                                                                              ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у отвореном поступку јавне набавке 

број 06/16-С, наручиоца – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад. 

 

 

 

У ________________ дана ________.2016.г. 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                             Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 
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            ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

БР. ЈН 06/16-С 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 шифра делатности_______________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 овлашћена особа (потписник понуде) :_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

 пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

 особа за контакт_________________________________  

                                                         (име, презиме 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                              (име, презиме и функција)  

 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 

 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

 тел/факс______________е-маил_______________  

 

 пун назив фирме:________________________________ 

 седиште________________________________________ 

 матични број____________________________________ 
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 ПИБ___________________________________________ 

 особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________ 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку велике вредности добара – Набавка  

грађевинског материјала, објављеног дана _____________. године на Порталу јавних набавки, дајемо 

понуду како следи: 

 

 Понуђена цена као збир јединичних цена износи ___________________ динара (словима 

___________________________)  без пдв-а 

 Рок плаћања:____________ дана (не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана) 

рачунајући од дана пријема рачуна   

 

 Начин плаћања: налог за пренос 

 

 Рок испоруке:  
 

- у случају хаваријског или акцидентног стања __ сата/и, од пријема позива од стране  

Наручиоца,  

- у случају редовне набавке добара __ календарска дана од пријема позива од стране  

Наручиоца,  

 

Гарантни рок за понуђена добра: __________ месеци (минимално 12 месеци) рачунајући 

сваки пут од испоруке и потписивања Записника о примопредаји/отпремнице 

 

 Рок важења понуде: _____________ дана (минимум 90 дана) од дана отварања понуда  

 

 Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и 

део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

        

                                               

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

                               

Место и датум  ___________________         

 

 

                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                     М.П.                        ___________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

Р.БР. 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

СА ТЕХНИЧКО 

ТЕХНОЛОШКИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА 

ДИМЕНЗИЈА 
ЈЕД. 

МЕРЕ 

ОКВИРНА 

КОЛИЧИНА 

ЈЕД. ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 

УКУПНА 

ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ-а 

1 
Цемент  

II Ц 350 кг 
35000     

2 Песак    м3 100     

3 Шљунак   м3 150     

4 
Туцаник 1-30 

гранулација 

 1-30  
м3 

100     

5 Даска храст чпч 48 мм м3 1     

6 Даска храст чпч 24 мм м3 1     

7 
Даска грађевинска I 

класа 
24 мм м3 

5     

8 
Даска грађевинска I 

класа 
48 мм м3 

2     

9 
Даска грађевинска I 

класа чпч 
24 мм м3 

1     

10 
Даска грађевинска I 

класа чшч 
48 мм м3 

1     

11 
Резана грађа мадра I 

класа 
78 мм м3 

1     

12 Греда 10 x 12 м3 1     

13 Греда 12 x 12 м3 1     

14 Греда 16 x 16 м3 1     

15 Штафла 5 x 8 м 100     

16 Радна плоча са 

сечењем на меру, кант 

траком и кантовањем 

38 мм м2 

1     

17 Шпер плоча 6 мм м2 2     

18 

Универ плоча еггер, 

десен  5 (или 

одговарајућа) са 

сеченјем на меру, 

кант траком или 

кантовањем 

18 mm  м2 

100     
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19 
Лесонит у боји ( са 

услугом сечења) 
5 mm  м2 

100     

20 

ПВЦ ограда за 

обележавање 

грађевинских 

радова(у ролни) 

 Пвц ограда  

H = 2m  
м 

50     

21 Салонит плоча 0,9*1,2m  ком 10     

22 Лексан плоча 20 mm м2 5     

23 Евал плоча  1000*2000 mm ком 2     

24 Шпер оплата 

блажујка 

Водоотпорна 

плоча  

20 мм 

м2 

5     

25 Плута 3 мм м2 2     

26 Битувел плоча 0,95 x 2 м м2 1     

27 Универ плоча еггер 28 мм м2 50     

28 Шпер плоча буква 4 мм м2 20     

29 Мадра црни бор 400/25/48 м3 1     

30 Карбон платно  5 mm м2 1     

31 
Гипсана водоотпорна 

плоча 
18 мм м2 

10     

32 Ламинат  klasa 1  8 mm м2 20     

33 Ламинат klasa 1 10 mm  м2 10     

34 Водоотпорни шпер 18 мм м2 5     

35 Стиропор 20 25 gr м2 10     

36 Стиропор 50 17 gr м2 20     

37 Стиропор 100 17 gr м2 5     

38 Стиродур 20 25 gr м2 30     

39 Стиродур 50 25 gr м2 10     

40 Фуг маса 5/1  кг 1     

41 Бехатонски ивичнјак 500*35  ком 5     

42 
Маса за заптиванје 

цеви 

Сика флекс 

Универзална 

еластична маса за 

заптиване  

кг 

15     

43 Кугла бетонска 400 ком 3     

44 

Цреп континентал + 

 Л = 415  

Ш = 250  

цца = 3,15 кг 

ком 

50     

45 
Жљебњак покал 

 Керамика  

л = 17цм 
ком 

20     

46 
Цигла пуна I класа 

Печена глина 

25*12,5*6  
ком 

1000     

47 Фасадна цигла црвена  Печена глина ком 250     
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1 klasa 25*12,5*6 

48 
Blok ispuna  

245*275*140 

Маса 6,5 кг  
ком 

20     

49 

Ферт гредица 

Димензија 

каналица 

12*25*4 цм 

м 

20     

50 

Плочица зидна 

Керамичка 

плочица 

15x15 

м2 

10     

51 

Плочица зидна 

Керамичка 

плочица 

20x30 

м2 

5     

52 

Плочица зидна 

Керамичка 

плочица 

50x50 

м2 

10     

53 Плочица керамичка 

подна 

Керамичка 

плочица 

33x33 

м2 

15     

54 
Лепак за плочице cm 

11 

Цересит 

Цм 11 25/1  
кг 

50     

55 
Креч хидрирани у 

праху 
 Пак. 33 кг кг 

20     

56 
Гашени креч 

 Пвц врећа 

15 кг 
кг 

20     

57 
Гипс  

 Прах ,врећица  

2 кг 
кг 

10     

58 

Убрзивач за бетон 

Течност која се 

додаје у воду ради 

бржег стезана 

бетона  

кг 

30     

59 

Адитив за 

непропусност 

Течност која се 

додаје у свеж 

бетон и која 

омогућава 

водонепропусност 

бетона  

кг 

20     

60 

Битулит 

 Битуменско 

средство које 

служи за 

премазивање ради 

спречавана 

проласка влаге 

кг 

10     

61 Бехатон двослојни 

Сачинен од 

млевеног камена 

са двослојно 

м2 

5     
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завршном 

обрадом 

50*50 

62 Блок за зидање 
Печена глина 

25x19x19 
ком 

20     

63 Универзално плетиво 

Универзално 

плетиво за ограде 

Висине 2 м 

Деб.жице 2,8 

м2 

50     

64 
Жичана ограда 

универзал 

Универзално 

жичано плетиво 

H=2 м 

м2 

30     

65 П.В.Ц. фолија 

Дебљина  

15 микрона 

4-8м ширина 

кг 

100     

66 Тегула 

Плоча за 

покриване крова 

4 мм дебљине   

м2 

15     

67 Олук стандардни 

 Поцинковани 

лим 

РШ 33 

м 

20     

68 Вертикала за олук 
Поцинковани лим 

РШ 33  
м 

10     

69 Окапница 

Поцинковани лим 

дебљине 0,8 

РШ 50цм  

м 

10     

70 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 5 мм 

м 

20     

71 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 6 мм 

м 

20     

72 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 8 мм 

м 

20     

73 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 10 мм 

м 

20     

74 
Пнеуматски заптивач 

за блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 150-300 мм 
ком 

2     

75 
Пнеуматски заптивач 

за блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 300-600 мм 
ком 

2     

76 
Пнеуматски заптивач 

за блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 500-1000 мм 
ком 

2     
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77 
Пнеуматски заптивач 

за блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 600-1200 мм 
ком 

2     

78 
Пнеуматски заптивач 

за блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 1000-1600 мм 
ком 

2     

79 
Млазница за 

прочишћавањe цеви 

Челична млазница 

1" / 210 бара 

Са углом дизни 

15-20-30 степени 

ком 

3     

80 
Млазница за 

чишћење 

Челична млазница 

1/2" 

Тежина 0,95 кг 

Угао дизни 35 

степени 

Дизна м6*8 

Проток 50-170 

литара 

Радни пречник од 

50-110 мм 

ком 

3     

81 
Млазница мега 6 

робусна за песак 

Челична млазница 

Угао дизне 35 

степени 

Дизна м6*8 

Проток 70-260 

л/мин 

Радни пречик 

100-300  

ком 

3     

82 Стега за црево 
Челична шелна 

Ф 8-14 
ком 

20     

83 Стега за црево 
Челична шелна 

Ф 10-16 
ком 

20     

84 Стега за црево 
Челична шелна 

Ф 18-24 
ком 

20     

85 Гумена плоча 

Гумена плоча 

армирана са 

једним платном 

Ф 3 мм 

кг 

5     

86 Гумена плоча 

Гумена плоча 

армирана са 

једним платном 

Ф 6 мм 

кг 

5     

87 Најлон за тример 
Пвц најлон  

Ф 2,7 мм 
м 

500     

88 Тример глава 
ТГ м12 за тример 

ФС 450 
ком 

3     
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89 
Нож за косачицу К 

700 

Нож за моторну 

косачицу К700  
ком 

3     

90 
Нож  R21/122 за 

косачицу 

 Челични нож за 

моторну косачицу 
ком 

3     

91 Најлон конац 
Најлон за тример 

Пвц Ф 2,4 
м 

300     

92 Нож за рото косилицу Сип рото 135 ком 2     

93 Косиште 
Дрвено држаље за 

косу 2 м  
ком 

5     

94 Коса коровњача 
 Челична коса за 

коров 60 цм 
ком 

5     

95 Коса 

Челична коса за 

кошење траве  

700 силвер 

ком 

5     

96 Гривна за косу 

Гривна за 

причвршћавање 

косе за косиште 

са два вијка  

ком 

10     

97 Држаља за лопату 

 Дрвено држаље 

за лопату фи 50 

мм 

ком 

50     

98 Лопата 

Лопата кована 

челична 090 

коцкаста 

ком 

50     

99 Ашов ковани 
 Челични ашов 

ковани 1,5 кг 
ком 

50     

100 Држаље за ашов 
 Дрвено држаље 

за ашов фи 50 мм 
ком 

50     

101 Секира насађена 
Секира челична 

насађена 1,5 кг 
ком 

5     

102 Грабуље metalne 
 Челичне грабље 

16 зуба 
ком 

5     

103 Секира тесарска 
Секира тесарска 

насађена 1 кг  
ком 

5     

104 Кудеља фина 
 Кудеља фина 

чешлјана  
кг 

20     

105 
Гума за колица 

спољна 

Трајал гума 

350x80 
ком 

10     

106 
Гума за колица 

унутрашња 

Трајал гума 

унутрашња 

350/80  

ком 

10     

107 Вијак за WC шољу 

Вијак 6*60 са пвц 

подлошком и 

матицом  

ком 

3     

108 Вијак за умиваоник  Вијак 6*60 са пвц ком 3     
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подлошком и 

матицом 

109 Умиваоник 580 
 Керамички 

умиваоник 580 мм 
ком 

1     

110 

Горњи   део   

судопере   са 2 кадице 

( росфај) 

 Судопера од 

нерђајућег челика 

са две кадице 

димензије 

600*800 

ком 

1     

111 
Звоно за WC котлић 

геберит 

 Пвц звоно за 

котлић Геберит 
ком 

5     

112 
Пловак за WC котлић 

геберит 

 Пвц пловак за 

котлић Геберит 
ком 

5     

113 
Заштитно стакло за 

варење црно 

 Стакло за маску 

за варење црно 

дин 11 

100*100 

ком 

20     

114 
Заштитно стакло за 

варење бело 

 Стакло за маску 

за варење бело 

100*100 

ком 

20     

115 
Маска наглавна за 

варење 

 Наглавна маска 

АБС за варење 
ком 

5     

116 
Маска фотогреј - 

профи 

 Аутомацка маска 

наглавна  
ком 

1     

117 Баштенски хидрант 
 1“ надземни 

хидрант 
ком 

2     

118 Отирач за ноге 

Комбиновани 

отирач за ноге 

500x700х50 

ком 

5     

119 Дозер за течни сапун 

 Никловани дозер 

за течни сапун 

 0,5 литре 

ком 

3     

120 Дозер сапуна Инокс дозер 0,5 л ком 3     

121 Држач убруса  инокс 

 држач убруса од 

нерђајућг 

материјала 

ком 

3     

122 
Држач WC папира 

инокс 

 Држач вц папира 

од нерђајућег 

материјала 

ком 

3     

123 Огледало са етажером 

Огледало са 

рамом и етажером 

60x80 цм 

ком 

1     

124 Изолир трака 

Изолир трака 

ширине 15 мм 

дужине 20 м  

ком 

50     
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125 Пиштољ за силикон 

 Метални пиштољ 

за силиконски 

лепак 

ком 

5     

126 Пиштољ за пурпену 
 Пвц пиштољ за 

пурпену 
ком 

2     

127 Сунђер за прање кола  Сунђер 25*12 ком 10     

128 Метла сиркова 

 Метла сиркова 4 

пута шивена на 

дршци 

ком 

20     

129 
Жичана четка за 

брусилицу 

Жичана четка  

Ф 100/22 
ком 

10     

130 
Брусна плоча за 

метал 
115x3x22 ком 

30     

131 
Брусна плоча за 

метал 
180x3x22 ком 

30     

132 
Брусна плоча за 

метал 
230x3x22 ком 

30     

133 
Брусна плоча за 

метал 
300x3,5x32 ком 

10     

134 
Брусна плоча за 

метал 
350x4x25 ком 

10     

135 Брусна плоча 115x1 ком 30     

136 Боја за кречење 

 Полудисперзија 

за унутрашње 

кречење 

кг 

100     

137 Ватрогасно црево 
Тревира црево  

Ф 75/15 м 
ком 

3     

138 Ватрогасно црево 
Тревира црево  

Ф 52/15 м 
ком 

3     

139 ПВЦ буре 
Пвц буре 

60 литара 
ком 

5     

140 ПВЦ посуда 
Посуда пвц 

20 литара 
ком 

5     

141 Вентил за радијатор 1/2" угаони ком 10     

142 Вентил за радијатор 1/2" прави ком 10     

143 Навијак 1/2" прави ком 10     

144 Навијак 1/2" угаони ком 10     

145 
Сигурносни вентил за 

грејање 
1" ком 

2     

146 Рукавица бест crvena 

Заштитна 

рукавица црвене 

боје 2 пута 

мочена  

пар 

300     
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147 

Заштитна  п.в.ц 

обујмица за водомере 

5/4" 

ПВЦ обујмица 

 5/4“ 
ком 

50     

148 

Заштитна  п.в.ц 

обујмица за водомере 

1" 

ПВЦ обујмица  

1“ 
ком 

50     

149 Конопац 
Памучно уже  

Ф 12 
м 

20     

150 
Конопац 

Памучно уже 

Ф 14 
м 

20     

151 Безбојни лак 1/1 
Лак за заштиту 

дрвета и метала  
ком 

10     

152 
Мердевине металне 

13 стопа профи 

 Атестиране 

мердевине 13 

стопа 

ком 

2     

153 

Млазница за 

испирање цеви и 

сливника са 

изменљивим 

улошцима 

Млазница ½“ угао 

дизне 15 степени 

тип дизне 

М 6x8 

Проток воде 

 40-170 лит. 

Притисак 150 бар 

ком 

2     

154 Т кључ за хидрант 

 Метални кључ за 

отварање и 

затварање 

хидраната 

ком 

3     

155 АБЦ кључ 
 АБЦ метални 

кључ за хидранте 
ком 

3     

156 
Заштитна маска за 

рад са тримером 

ПВЦ маска за рад 

са тримером  
ком 

5     

157 Дрвено држаље Ф 50x5 м ком 5     

158 Виле без држаља 
Челичне виле са 4 

рога  
ком 

10     

159 Крамп са држаљом 
 Насађени крамп 

2,5 кг 
ком 

5     

160 Крамп без држаље 
 Челични крамп 

1,5 кг 
ком 

5     

161 Усисно црево 

ПВЦ црево са 

жичаном 

спиралом 

Ф 110 

м 

20     

162 Усисно црево 

ПВЦ црево са 

жичаном 

спиралом 

 Ф 75 

м 

20     
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163 Електрода за варење Ф 2,5 рутилна кг 20     

164 Електрода за варење Ф 3,25 рутилна кг 20     

165 Електрода за гус 19.9 
Електрода за гус 

Ф 2,5  
кг 

5     

166 Електрода за гус 29.9 
Електрода за гус 

Ф 2,5 
кг 

5     

167 
Жица за аутогено 

варење 
Ф 2/1м кг 

2     

168 
Жица за аутогено 

варење 
Ф 3/1м кг 

2     

169 Стреч фолија   Ширине 500 мм кг 50     

170 Мотика са држаљом 

 Челична мотика 

са дрвеном 

држаљом 

ком 

5     

171 Мердевине А1 профи 
Атестиране  

2x13 стопа 
ком 

1     

172 Мердевине А1 профи 
Атестиране 

3x13 стопа 
ком 

1     

173 Трометар 
Трометар у пвц 

кутији  
ком 

10     

174 Петометар 
 Петометар у пвц 

кутији 
ком 

10     

175 Жичана четка Пвц четка 5 реди  ком 10     

176 
Апотека зидна - 

комплет 

 Приручна 

апотека у 

пластичном 

ормарићу за 10 

људи 

ком 

2     

177 Усник за алкотест ПВЦ усник  ком 200     

178 Плетеница стаклена 8x8 кг 2     

179 Плетеница стаклена 10x10 кг 5     

180 Плетеница стаклена 16x16 кг 5     

181 Клингерит 3x1500x1500 ком 1     

182 Клингерит 5x1500x1500 ком 2     

183 Навојна шипка M 16 м 10     

184 Навојна шипка M 20  м 5     

185 Навојна шипка M 24 м 3     

186 П.В.Ц.комарник ПВЦ ширине 1м  м2 20     

187 Џак јутани  1000*500 ком 100     

188 Ручица за туш  Пвц бела ком 2     

189 Црево за туш 1,5 m  ком 2     

190 WC шоља 
 Керамичка 

балтик 
ком 

1     
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191 Сифон за писоар  ПВЦ сифон ком 1     

192 
Сигурносни вентил за 

бојлер 

 Вентил 

сигурносни 
ком 

5     

193 Сифон за судоперу 
 ПВЦ сифон 

ребрасти 
ком 

10     

194 Сифон за умиваоник  ПВЦ сифон 1/1 ком 10     

195 
Славина једноручна 

за проточни бојлер 

 Славина зидна са 

две цеви 
ком 

2     

196 Славина за туш каду 
 Славина зидна са 

тушем 
ком 

2     

197 
Славина зидна 

једноручна 

 Славина зидна 

једноручна за 

лавабо 

ком 

2     

198 
Славина са 

холендером 
1/2" ком 

5     

199 Веза за бојлер 50 цм ком 3     

200 
Грејач за бојлер 

прокрон 
3 kW ком 

3     

201 
П.В.Ц. даска за WC 

шољу 
 ПВЦ даска  ком 

5     

202 Ек вентил 1/2" / 3/8" ком 3     

203 
Алум.лопата за снег 

насађена 

 Алу лопата за 

снег 
ком 

10     

204 Памучњак - пуцвала  За брисање руку ком 10     

205 П.В.Ц.канистер 20 лит ком 3     

206 
Славина за 

баштенску чесму 
3/4" ком 

3     

207 Црево за аспиратор Ф 110 м 3     

208 Жица за CO2 Ф 1,2 кг 15     

209 Црево за ацетилен F 10  м 20     

210 Црево за оксиген F 10  м 20     

211 
Редуцир вентил за 

ацетилен 

 Месер или 

еквивалент 
ком 

1     

212 
Редуцир вентил за 

оксиген 

 Месер или 

еквивалент 
ком 

1     

213 
Пламеник за бутан 

бренер 

Месер или 

еквивалент  
ком 

2     

214 
Бренер за сечење са 

рукохватом 

Месер или 

еквивалент  
ком 

1     

215 Пиштољ за CO2 
Са еуро 

приклључком 
ком 

1     

216 Лист за бонсек  HSS  ХСС 2/2 ком 20     
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217 Тестера за дрво 762 mm  ком 1     

218 Тефлон трака  10 м ком 10     

219 Фланел платно 70 gr / 1м2 м 20     

220 Грифовано платно  50*50*5 м2 1     

221 
Дршка ваљка за 

кречење 
 250 мм ком 

2     

222 Бургија за метал Ф 2,1 ХСС ком 10     

223 Бургија за метал Ф 2,5 ХСС ком 10     

224 Бургија за метал Ф 3 ХСС ком 10     

225 Бургија за метал Ф 3,5 ХСС ком 10     

226 Бургија за метал Ф 4 ХСС ком 10     

227 Бургија за метал Ф 4,5 ХСС ком 10     

228 Бургија за метал Ф 5 ХСС ком 10     

229 Бургија за метал Ф 5,5 ХСС ком 10     

230 Бургија за метал Ф 6 ХСС ком 10     

231 Бургија за метал Ф 6,5 ХСС ком 10     

232 Бургија за метал Ф 7 ХСС ком 10     

233 Бургија за метал  Ф 8 ХСС ком 10     

234 Бургија за метал Ф 10 ХСС ком 10     

235 Бургија за метал Ф 11 ХСС ком 10     

236 Бургија за метал Ф 12 ХСС ком 10     

237 Бургија за метал Ф 13 ХСС ком 10     

238 Бургија Хилти 
Ф 32 сдс мах 

920/800 
ком 

3     

239 Бургија Хилти 
Ф 40 сдс мах 

920/800 
ком 

3     

240 Бургија Хилти 
Ф 16 сдс + 

550/600 
ком 

3     

241 Бургија Ф 6 сдс + 260/200 ком 3     

242 Бургија Ф 8 сдс + 260/200 ком 3     

243 Бургија 
Ф 10 сдс + 

260/200 
ком 

3     

244 Бургија 
Ф 12 сдс + 

265/200 
ком 

3     

245 Бургија 
Ф 14 сдс + 

265/200 
ком 

3     

246 Бургија 
Ф 16 сдс + 

600/550 
ком 

3     

247 Бургија степенаста 4-35 ХСС ком 1     

248 Бургија за бетон 
Ф 40x1200/1320 

сдс мах 
ком 

1     
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249 Бургија за бетон 
Ф 52 сдс мах 

570/450 
ком 

1     

250 Бургија за метал Ф 1-10 гарнитура ком 2     

251 Бургија за метал Ф 1-13 гарнитура ком 1     

252 

Плоча за мокро 

сечење асфалта и 

бетона 

Ф 500 ком 

2     

253 Гумена плоча 5x1000x1000 ком 5     

254 Тоцило 200x20x20 ком 1     

255 Ватрогасна спојка Ф 52 пар 3     

256 Ватрогасна спојка Ф 75 пар 3     

257 Ватрогасна спојка Ф 110 пар 3     

258 Бојлер -прокрон казан 80 литара ком 1     

259 Бојлер - проточни 10 литара ком 1     

260 
П.В.Ц. лопата за снег 

са дршком 

 Насађена пвц 

лопата 
ком 

5     

261 Електрода никал 2,5 Ни 100 кг 2     

262 
Месинг жица за 

варење 
2 мм/1 м кг 

2     

263 Шарка за врата Ф 16мм ком 5     

264 Шарка за врата Ф 20мм ком 5     

265 Шарка за врата Ф 24мм ком 5     

266 Спреј WD 40 250 мл ком 10     

267 Одвијач спреј 300 мл ком 5     

268 
Спреј против 

замрзавања 
300 мл ком 

5     

269 Старт спреј 200 мл ком 5     

270 Кесе за ђубре 35 л ком 100     

271 Кесе за ђубре 60 л ком 100     

272 П.В.Ц.врећа 1000x500 ком 200     

273 Кончани ваљак б= 50мм ком 2     

274 Кончани ваљак б= 100мм ком 2     

275 Пластична везица Л= 100мм ком 20     

276 Пластична везица Л= 200мм ком 20     

277 PVC црево Ф 19/26мм м 10     

278 

Основна  

антикорозивна боја за 

метал уљана 

0,75л ком 

3     

279 

Основна  

антикорозивна боја за 

метал нитро 

0,75л ком 

3     
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280 

Завршна 

антикорозивна боја за 

метал уљана 

0,75л ком 

3     

281 

Завршна 

антикорозивна боја за 

метал нитро 

0,75л ком 

3     

282 Нитро разређивач 1л ком 10     

283 Уљани разређивач 1л ком 10     

284 

Антикорозивна , 

темељна и завршна 

боја за метал  (3 у 1) 

1кг ком 

2     

285 Разређивач за (3 у 1) 1л ком 1     

286 Одмашћивач за (3 у 1) 1л ком 
3     

287 Четка за фарбање б=20 мм ком 5     

288 Четка за фарбање б=30 мм ком 5     

289 Четка за фарбање б=50 мм ком 5     

290 Четка за фарбање б=100 мм ком 5     

291 Брусни папир А4 гр. 80 ком 10     

292 Брусни папир А4 гр. 180 ком 10     

293 Ланац , поцинковани Ф 5мм м 5     

294 Ланац , поцинковани  Ф 8мм м 5     

295 

Рукавице за 

једнократну употребу 

(велике) 

Величина XL 

100/1 
кут 

200     

296 Кожна рукавица Кратка пар 30     

297 
Гумене рукавице 

(црвене) 

Рукавица за рад 

са хемикалијама 

Софрат  

пар 

10     

298 
Полиуретанска пена 

(под притиском) 
750 мл ком 

3     

299 Точак за контејнер 
Ф 200мм, 

стабилни 
ком 

2     

300 Точак за контејнер Ф 200мм, окретни ком 2     

301 Канта за смеће 
Од ПВЦ-а, 120 л, 

на точковима 
ком 

2     

302 
Стега за Č. уже , 

жабица 
Ф 5мм ком 

10     

303 
Стега за Č. уже , 

жабица 
Ф 6мм ком 

10     

304 
Стега за Č. уже , 

жабица 
Ф 8мм ком 

10     
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305 
Стега за Č. уже , 

жабица 
Ф 10мм ком 

10     

306 ТР лим за покривање 
 Трапезни лим за 

покривање 160 
м2 

5     

307 Алумин.лајсна 15x15, 20x20 кг 5     

308 Прелазна лајсна А1 

 Прелазна лајсна 

са плочица на 

паркет 

м 

2     

309 Брава за дрвена врата 6,5 кључ ком 3     

310 Брава за дрвена врата 8 кључ ком 3     

311 Брава за дрвена врата 6,5 цилиндар ком 3     

312 Брава за дрвена врата 8 цилиндар ком 3     

313 
Брава за метална 

врата 

Брава 2,5 са 

језичком 
ком 

3     

314 
Брава за метална 

врата 
3,5 са језичком ком 

3     

315 
Брава за метална 

врата 
25 ваљак ком 

3     

316 
Брава за метална 

врата 
35 ваљак ком 

3     

317 
Бравица за прозор са 

језичком 

 Укопавајућа 

бравица 
ком 

3     

318 
Ручица за прозор 

полуоливна 

 Ручкица за 

укопавајућу 

бравицу 

ком 

3     

319 
Ручица за прозор 

оливна 

 Ручкица за 

затварање са 

шипком 

ком 

3     

320 
Прикив.штел. 

бравица 

 Прикивајућа 

бравица за 

намештај 

ком 

3     

321 Бравица за фиоке 
АГБ 464341 или 

одговарајућа 
ком 

3     

322 Бравица за фиоке 
АГБ 4643412 или 

одговарајућа 
ком 

3     

323 Катанац 35 
 Месингани 

катанац 35 
ком 

10     

324 Катанац 45 
 Месингани 

катанац 45 
ком 

10     

325 Катанац 55 
 Месингани 

катанац 55 
ком 

10     

326 
Уложак за цилиндар 

браву 

Месингани 

цилиндар  
ком 

2     
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30/30 

327 
Уложак за цилиндар 

браву 

Месингани 

цилиндар  

30/35 

ком 

2     

328 
Уложак за цилиндар 

браву 

Месингани 

цилиндар  

40/30 

ком 

2     

329 
Уложак за цилиндар 

браву 

Месингани 

цилиндар  

40/40 

ком 

2     

330 
Уложак за цилиндар 

браву 

Месингани 

цилиндар  

40/50 

ком 

2     

331 
Уложак за цилиндар 

браву 

Месингани 

цилиндар  

40/60 

ком 

2     

332 
Уложак за цилиндар 

браву 

Месингани 

цилиндар  

50/50 

ком 

2     

333 
Сигурносна брава за 

drvena vrata 
прикивајућа  ком 

1     

334 Бравица Е2 мет.орман 
 Бравица за 

електро ормарић 
ком 

2     

335 Бравица Е4 мет.орман 
 Бравица за 

електро ормарић 
ком 

2     

336 

Окретно нагибни 

оков за врата 

1000x2000 

Оков за врата 

1000*2000  
ком 

2     

337 

Окретно нагибни 

оков за прозор 

120x120 

 Оков за прозор 

120*120 
ком 

2     

338 

Окретно нагибни 

оков за прозор 

140x140 

 Окова за прозор 

140*140 
ком 

2     

339 
Метално дугме за 

орман 
 Ручкица дугме ком 

2     

340 
Шилт за браву 

цил,кључ - metal 

 Штитник за 

браву 
ком 

3     

341 
Шилт за метална 

врата 

 Штитник за 

кваку и цилиндар 
ком 

10     

342 Ивер вијак 3,5x16 ком 500     

343 Ивер вијак 3,5x18 ком 500     

344 Ивер вијак 3,5x20 ком 500     
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345 Ивер вијак 4,0x18 ком 500     

346 Ивер вијак 4,0x40 ком 500     

347 Ивер вијак 4,0x50 ком 500     

348 Ивер вијак 5,0x70 ком 500     

349 Ивер вијак 4,0x30 ком 500     

350 Вијак 6x30 ком 10     

351 Вијак за ручице 40x4 ком 10     

352 Вијак 120 6x50 чв 88 ком 10     

353 Винкла 30x30 ком 10     

354 Винкла 60x60 ком 10     

355 Винкла 100x100 ком 10     

356 Брусно платно гр.180/1000 м 2     

357 Водобрусни папир А4 гр.400-600 ком 10     

358 Брусна трака 100/610 ком 5     

359 Ексери 1,6/30 кг 5     

360 Ексери 2,0/20 кг 5     

361 Ексери 3,1/50 кг 5     

362 Ексери 3,1/60 кг 5     

363 Ексери 3,1/70 кг 5     

364 Eксери 4,0/100 кг 5     

365 Засун за намештај 
 Укопавајуци 

засун 20 цм 
ком 

2     

366 
Извлакач за 

гардеробер 
300мм ком 

2     

367 
Извлакач за 

гардеробер 
350мм ком 

2     

368 Кант трака АБС 22мм м 100     

369 Кант трака АБС 33мм м 20     

370 Кекс типла 

 Дрвена типла за 

спајање 

намештаја 

ком 

500     

371 Клизач за фиоку 300мм ком 2     

372 Клизач за фиоку 400мм ком 2     

373 Клизач за фиоку 450мм ком 2     

374 Креп трака 30мм ком 5     

375 Креп трака 50мм ком 5     

376 Лајсна за ламинат  Дрвена лајсна м 10     

377 
П.В.Ц. ногица за 

намештај 
Х=110мм ком 

5     

378 
Ногица метална за 

намештај 
Х=110мм ком 

5     
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379 
Носач кухињских 

елемената  

 Метални са 

пластичном 

маском 

ком 

5     

380 Носач полице Ф 5 метал ком 50     

381 Носач полице Ф 5 пвц ком 50     

382 Магнетни држач 3 кг  Пвц ком 5     

383 Магнетни држач 5 кг  Пвц ком 5     

384 
Покривна капа за 

вијак 
 Пвц ком 

100     

385 
Спајач елемената 

намештаја 

 Метални вијак за 

спајање 
ком 

20     

386 Цилиндар 751 
 Месингани 

цилиндар 35/35 
ком 

3     

387 Точкићи са кочницом 
Окретни точкић Ф 

50 
ком 

10     

388 
Затварач ABLOY-DC 

240 или одговарајући 

Метални затварач 

2-6 

90-180-120 

ком 

2     

389 

Брава антипаник 

Palmo или 

одговарајућа 

Противпожарна 

брава 

Уг 40/04 

ком 

1     

390 
Подизни механизам 

Жече 

Подизни 

механизам за 

врата  

ком 

2     

391 Оно - драјкип 
 Окретно нагибни 

оков 60*60 
ком 

2     

392 
Гарнит. вентус горњи 

прозор 

 Метални затварач 

са шипком и 

ручицом 

ком 

2     

393 
Шарка за њихајућа 

врата 

 Метална шарка 

200 мм 
ком 

4     

394 
Брава са 3 тачке 

закључавања 

 Сигурносна 

брава укопавајућа 
ком 

2     

395 

Квака са штитом 

Малага-Мс + 

цилиндар или 

одговарајућа 

 Квака штит 

цилиндар 
ком 

5     

396 

Цилиндар CX1130 / 

35 Nikl или 

одговарајући 

 Кодирани 

цилиндар 
ком 

3     

397 
Сигурносна гар. 

Brava  улазна врата 

 Сигурносна 

брава 
ком 

2     

398 
Водилица за клизна 

врата  
Л= 6 ком 

2     
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399 
Горња шина за 

спољна клизна 
Л= 6 ком 

2     

400 
Точак носећи за 

клизна врата 
 Челични фи 50 ком 

4     

401 
Дипломат затварач 2 

 Затварач за врата 

до 45 кг 
ком 

2     

402 
Дипломат затварач 3 

 Затварач за врата 

до 65 кг 
ком 

2     

403 
Прикривајућа 

сигурносна брава 
 За дрвена врата ком 

3     

404 Цилиндар дугме 

30/04 

 Месингани 

цилиндар са 

точкићем 

ком 

2     

405 Бланко кључеви  Кључ за израду ком 100     

 
УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ-а 
  

   

 ИЗНОС ПДВ-А      

 
УКУПНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ом 
  

   

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ УЧЕШЋЕ У 

УКУПНОЈ 

ЦЕНИ (%) 

УЧЕШЋЕ У 

УКУПНОЈ ЦЕНИ у 

динарима 

Добра   

Трошкови превоза 

 

  

Радна снага    

Увозне и друге дажбине   

Остало 

 

  

СВЕГА   

 
Упутство за попуњавање овог обрасца: Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да крајњи збир цена без пдв-а  

искаже укупну понуђену цену дату на Обрасцу број 3.- У овом обрасцу понуђач исказује структуру цене номинално и 

процентуално. Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.      

                                                                                                                                  Структуру цене дао: 

                                                                                              ___________________________________ 

                                                                       М.П                                                потпис овлашћеног лица понуђачa              
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 5 .- 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) наручилац издаје  

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач _________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно испоручио  ______________________________________________ укупне 

вредности ________________________ динара 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

 

Потвра да се издаје на захтев понуђача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци грађевинског материјала за ЈКП ,,Водовод и 

канализација, Нови Сад , у отвореном поступку ј.н.в.в.бр.06/16-С  и у друге сврхе се не може 

користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце .  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6 .- 

                                                                                                                           

Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са 

најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том 

смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из 

позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Овај модел уговора који је саставни део 

конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са својом понудом, оверава печатом и потписом, 

чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.  

 

 

М О Д Е Л 

У  Г  О  В  О  Р  А 

 

 

 

Закључен између:  

 

1.- Ј.К.П.,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,,Нови Сад ул.Масарикова бр.17 

рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад Пиб: 100237118 

а кога заступа директор  ___________као Наручилац (у даљем 

тексту купац) и 

2.-________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

    као Понуђач (у даљем тексту продавац) са подизвођачем:_______  

   ________________________________________________________  

(уколико наступате самостално или као група понуђача на ову линију  не уписујте никакав податак) 

 

на следећи начин: 

Члан 1.- 

 

Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна везаних за купопродају 

грађевинског материјала контигент б за ЈКП ,,Водовод и канализација,, Нови Сад,   у свему према 

Позиву за подношење  понуда за ј.н.в.в.бр.06/16-С  објављеном ________________ године на Порталу 

јавних набавки, за предметну јавну набавку велике вредности у отвореном поступку и прихваћеној 

Понуди продавца -  дел.бр. _____________ год. која  чини саставни део овог уговора. Поступак јавне 

набавке је окончан правоснажном Одлуком директора о додели уговора ( дел.бр.___________/___ ). 

  

Продавац  наступа са подизвођачем _________________________ из__________ 

ул.__________________ који ће делимично извршити предметну јавну набавку и то у 

делу:______________________________________________________________________ 

што чини _________% од укупне вредности набавке. Понуда продавца и образац техничке 

карактеристике-специхикација чине саставни део овог уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2.- 

Уговорне стране прецизирају да   је предмет овог уговора  купопродаја грађевинског материјала ( у 

даљем тексту: добра ) у свему према  понуди продавца и обрасцем структуре цене из конкурсне 

документације купца. Добра морају : 

 бити сасвим нови, 

 најбољег квалитета и израде , 

 одговарати свим захтевима купца и намени за које су одређени, 

 бити исправни и идентични у својој поузданости и  

  морај у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту 

добара. 

Продавац је  дужан да испоручи добра у складу са: 

- одредбама овог уговора, 

- усвојеном понудом,  

- техничким карактеристикама- спецификацији из конкурсне документације купца 

- обавезним прописима, стандардима и правилима струке и 

- са пажњом доброг привредника.  

Купац неће сносити одговорности  за мане испоручених добара ако су мане   последица непридржавања 

правила струке те ће добра са наведеним манама вратити продавцу и поступити на начин уговорен 

овим уговором. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан 3.- 

Овај уговор се закључује на одређено време и то на период од најдуже 12 месеци, а ступа на снагу када 

га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења уговора, уговора се датум наведен у деловодном 

печату Купца.      

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ                                                           
Члан  4.- 

Испорука добара који су предмет овог уговора ће се вршити сукцесивно, на основу писменог захтева 

за испоруку, односно поруџбенице Купца ( у даљем тексту  поруџбеница). Место испоруке је складиште 

Наручиоца: Подунавска бр. 8, Нови Сад. 

Продавац ће испоруку вршити најкасније : 

 у случају хаваријског или акцидентног стања – 2 сата од пријема сваке појединаче поруџбенице 

од стране Купца.   

 у случају редовне испоруке у року од 3 календарска дана од дана пријема сваке појединаче 

поруџбенице од стране Купца.           

Продавац је  дужан да испоручи добра у складу са одредбама овог уговора, обавезним прописима, 

стандардима и правилима струке и са пажњом доброг привредника.    
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НЕДОСТАЦИ СТВАРИ 

Члан  5.- 

  

Продавац гарантује да испоручена добра одговарају техничким спецификацијама која су саставни део 

овог уговора те да исти немају стварних  недостатака и скривених мана.   

Продавац у потпуности одговара за материјалне недостатке добра који су они имали у моменту 

примопредаје без обзира да ли су му они били познати.  

Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после извршене примопредаје, ако 

су последице узрока који је постојао и пре испоруке односно примопредаје. 

Материјални недостатци постоје, између осталог, и ако добра  : 

  немају потребна својства за њихову редовну употребу и промет, 

  немају потребна својства за нарочиту употребу за који га купац набавља а која употреба је била 

позната продавцу или му је морала бити позната 

 нема својство и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане и 

 испопручена купцу нису саобразан уговореним захтевима .  

 

НАЧИН ИСПОРУКЕ И ПРИМОПРЕДАЈА 

 

Члан 6.- 

 

Примопредају добара вршиће овлашћена лица обе уговорне стране. 

 

Примопредаја добара испоручених по основу појединачне поруџбенице ће се вршити тако што ће 

овлашћена лица, извршити : 

 сравњење испоручених врста и количина са податцима из поруџбенице и  

 визуелан преглед добара . 

Након извршеног прегледа, приступиће се потписивању Записника о примопредаји односно 

отпремници од стране овлашћених преставника обе уговорне стране .  

Уколико прегледана добра не буду одговарала по било ком основу, нарученим добрима из поруџбенице, 

овлашћено лице купца ће недостатке записнички констатовати и добра неће примити.  

Овлашћено лице ће наведеним записником утврдити накнадни рок за поновну испоруку 

неодговарајућих добара, који рок не може бити дужи од три дана рачунајући од дана сачињавања 

записника. Када се утврди нови накнадни рок  за испоруку, а продавац не испоручи исправна и 

одговорајућа добра, у предметном накнадном року, купац може раскинути овај уговор једностраном 

изјавом воље и приступити реализацији банкарске гаранције дате на име доброг извршења посла. 

 

Члан 7.- 

 

Потписивањем наведених писмена односно Записника о примопредаји/отпремнице  , овлашћена лица 

обе уговорне стране  ће  констатовати да је извршена квантитативна и квалитативна примопредаја 

добара  у складишту Купца и да је Купац преузео власништво над истим, чиме ће се испорука  сматрати 

извршеном.  
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РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 8.- 

 

Ако се након извршене примопредаје добара , покажу неки недостатци на добрима који се нису могли 

открити уобичајеним прегледом, купац је дужан да о истом , писменим путем, обавести продавца 

најкасније у року од 3 дана од дана када је открио недостатак.  

У случају да је продавац знао или је морао знати за недостатке, купац има право да се на те недостатке 

позове и када није извршио своју уговорну обавезу визуелног прегледа, односно да благовремено 

обавести продавца о уоченом недостатку.  

У напред наведеним случајевима, купац има право да захтева од продавца да  му преда друго добро без 

недостатака, односно да тражи испуњење уговора. Уколико то продавац не учини, ни у року од 8 дана 

рачунајући од дана пријема захтева за испуњење уговора, купац има право да овај уговор аутоматски 

раскине и приступи  реализацији банкарске гаранције дате на име доброг извршења  посла.  

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан  9.- 

 

Једнична цена добара је  прецизирана  прихваћеном понудом Продавца.  

 

Оквирне количине су дате ради вредновања понуда. Уговор ће се закључити на износ процењене 

вредности јавне набавке односно на 9.900.000,00 динара без пдв-а. 

Стварна купљена (испоручена) количина предметних добара путем уговора о јавној набавци 

може бити већа или мања од предвиђених оквирних  количина, у зависности од потреба 

Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи 

укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора - 9.900.000,00  

динара без пдв-а. 

Уговорне стране уговарају, да Купац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима  

реализује до напред наведеног максималног износа, пре истека рока на који је овај уговор закључен, те 

сходно овој уговорној одредби, Продавац нема права да од Купца захтева релизацију предметне набавке 

до наведеног максималног износа.Уколико Купац  потроши напред наведена финансијска средства 

уговрена за реализацију  предметне набавке или  реализује све своје потребе за предметним добрима 

и пре истека рока на који је овај уговор закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим 

са даном последње испоруке односно са даном   плаћања рачуна за  исту , о чему ће Купац благовремено 

обавестити Продавца. 

Цене подразумевају FCO - складиште ЈКП „Водовод и канализација“ на адреси Подунавска бр. 8. Нови 

Сад, са урачунатим свим пратећим трошковима.  

Уговорене јединичне цене из понуде и Обрасца структуре цене су фиксне. 

 

Члан 10.- 

 

Плаћање добара  вршиће се на основу испостављених рачуна-фактура за  сваку  испоручену  количину 

и врсту , по јединичним ценама из прихваћене понуде Продавца и обрасца структуре цене.  

Рачуни-фактуре се имају испоставити  по основу  отпремнице, потписане и оверене од стране 

овлашћених представника Продавца и Купца.   
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Плаћање ће се извршити у року од _________дана, по пријему исправне фактуре од стране Купца, на 

текући рачун продавца број: _____________________ код ______________________банке . 

Приликом испостављања фактуре, Продавац ће се позвати на дел.број овог Уговора и на број  

поруџбенице, а такође ће навести МБ (матични број) и ПИБ Продавца и ПИБ Купца.  

    

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11.- 

 

Продавац преузима на себе потпуну одговорност и гаранцију за сва добра која ће испоручити.  

Гарантни рок је  ___________ месеци , рачунајући од дана потписивања отпремнице, за сваку 

појединачну испоруку добара наведених у отпремници. У оквиру овог гарантног рока, Продавац треба 

да на први писмени позив Купца у року од ______ сати / дана изврши замену неисправних  добара о 

свом трошку. 

Уколико продавац, након што је обавештен, у периоду који је уговорен, не замени неисправна добра, 

односно не отклони недостатке на истим, Купац има право да приступи реализацији банкарске 

гаранције издате на име отклањања грешака у гарантном периоду и то без утицаја на било која друга 

права која купац има у односу на Продавца на основу овог уговора. Купац задржаво право и да од 

Продавца тражи  надокнаду штете коју је претрпио због неисправности добара.  

 

ГАРАНЦИЈЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 12.- 

 

Продавац ће одмах након закључења Уговора,  доставити  две бланко (сопствене) соло менице са 

меничним овлашћењем у висини од 5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за добро извршење 

посла, са роком важности најмање 30 дана дуже периода важења Уговора. Менице се држе у портфељу 

Наручиоца све  до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се враћају истом. 

Истовремено, предајом меница изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да се менице могу попунити 

у складу са Уговором. 

 

Продавац је у обавези да одмах након потписивања Записника о примопредаји/отпремнице за  

прву испоруку, достави две бланко (сопствене) соло менице са меничним овлашћењем у висини од 

5% од вредности уговора без пдв-а по меници, за отклањање грешака у гарантном року, са роком 

важности најмање 5 дана дуже од гарантног рока. Менице се држе у портфељу Наручиоца све  до 

испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача, након чега се враћају истом. Истовремено, 

предајом меница изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим 

потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да се менице могу попунити у складу са 

Уговором. 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) 

Народне Банке Србије. 

Исте ће бити враћене понуђачу у року од 8 дана од дана истека уговореног рока. 
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Истовремено, предајом меница продавац  се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица, као и овлашћења за Наручиоца да се менице могу попунити 

у складу са Уговором. 

 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) 

Народне Банке Србије. 

 

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.                    

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 13.- 

 

1.- Купац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављенoм продавцу: 

А)  ако оцени да продавац не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било којих разлога  

укључујући  и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под појам више силе, 

Б) ако је заостајање у испоруци добара који су предмет уговора ,такво да доводи у питање  њихову 

испоруку – кашњење у испорукама дуже од 8 дана рачунајући од дана пријема захтева за испоруку – 

поруџбенице, 

В)  ако продавац испоручује неисправна или неодговарајућа добра или добра  недоговарајућег 

квалитета одређеног у техничким карактеристикама - спецификацији  Г) ако  продавац не отклони 

недостатке на добрима  на начин  регулисан овим   уговором  и 

Д) у свим другим случајевима када продавац не испуњава своје обавезе у складу са овим  уговором. 

2.- Продавац може раскинути  уговор  простом писаном изјавом воље достављене  купцу због 

неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања по рачунима-фактурама у уговореном року. У случају 

наступања кашњења плаћања од стране купца, продавац је дужан писменим путем опоменути купца, 

са остављањем накнадног рока за плаћање неплаћене новчане обавезе, који рок не може бити краћи од 

осам ( 8 )  дана од дана пријема опомене. Уколико купац ни у накнадном року из опомене не измири 

своју обавезу плаћања, продавац може раскинути уговор. 

Накнадни рок , као услов за раскид уговора, неће се одредити једино у случају када купац изјави да 

неће или не може испунити уговорну обавезу плаћања. 

Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима овог члана износи осам 

дана, који рок почиње да тече од момента предаје писаног отказа једне стране другој. Изјава о отказу 

уговора се предаје препорученим писменом. 

У писаној изјави  о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор раскида.   

 

Члан 14.- 

 

Уколико продавац у било које време у току важења овог уговора  уђе у поступак еквивалентан поступку 

добровољне или принудне ликвидације, стечаја, реструктуирања  или ако уђе у поступак 

реорганизације издвајањем свог дела у посебно правно лице или поступак поделе на више правних 

лица или поступак припајања другом правном лицу или поступке еквивалентне наведеним поступцима 

по закону државе продавца или ако над имовином продавца буде стављена хипотека, залога или било 

каква забрана располагања на имовини продавца или било какво принудно извршење или било какав 

други догађај или поступак сличан наведеним, купац има право да без одлагања раскине овај уговор, 

наплати одговарајуће средство обезбеђења испуњења уговорених обавеза, а продавац је дужан да купцу 
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накнади разлику до потпуне накнаде штете коју има због раскида уговора, укључујући и трошкове које 

има купац због раскида уговора и трошкове ангажовања другог продавца и сву разлику у цени између 

овог уговора и новог уговора закљученог са новим продавцем изабраним у складу са Законом о јавним 

набавкама. Уколико уговор буде раскинут из наведених разлога, уговорне стране су сагласне да купац 

не дугује продавцу накнаду штете због раскида уговора.   

 

 

 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 15.- 

 

Уколико Продавац , својом кривицом,  не испуни своје уговорне обавезе везане за квалитет и 

кванититет добара и ако  у уговореном року не буде испоручио добра на начин прецизиран овим 

уговором, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 2 ‰ (промила) дневно од 

укупно уговорене цена  из члана 9.- овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 

10% . 

Уколико продавац не буде измирио своју новчану обавезу насталу по основу уговорене канзне, купац 

ће приступити реализацији предате банкарске гаранције за добро извршење посла . 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да   захтева и накнаду штете коју је 

претрпео.   

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16.- 

 

На све међусобне односе који настану из реализације овог уговора, а који нису ближе одређени истим, 

имају се непосредно примењивати одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним 

набавкама.                  

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно надлежан суд 

у Новом Саду.           

                                       

Члан 17.- 

 

Овај уговор је сачињен у 7 ( седам ) истоветних примерака од којих Продавац  задржава 2 ( два ) а  

Купац 5 (пет) примерака. 

 

 

У Новом Саду дана ____________ 

 

 

        за Продавца:                                  М.П.                                   за Купца: 

 

 _______________________                 _____________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.-     

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) дајемо 

следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду у отвореном поступку број 06/16-С, наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ 

Нови Сад, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 У _______________________ дана ________.2016.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                            _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.-    

         

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) дајемо 

следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 

 

 

 

 У _______________________ дана ________.2016.г. 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                           _____________________________ 

 

                                                           

 

Напомена:  

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

БР. ЈН 06/16-С 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

 

 

Потенцијални понуђач у обавези да на увид достави узорке у техничкој спецификацији наведене под 

редним бројевима: 74, 75, и 79. 

Набавка ће се вршити сукцесивно према писаним захтевима за испоруку упућеним од стране 

Наручиоца.  

 

Уговор о јавној набавци се закључује на период од најдуже једне године, односно максимално до 

износа процењене вредности јавне набавке која износи 9.900.000,00 динара. 

 

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је 

унапред одредио вредност уговора, док укупан збир јединичних цена из понуде представља основ за 

примену критеријума „најнижа понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том основу. 

 

 

Р.БР. 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА 

ТЕХНИЧКО 

ТЕХНОЛОШКИМ 

КАРАКТЕРИСТИКАМА 

ДИМЕНЗИЈА ЈЕД. МЕРЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА 

1 
Цемент  

II Ц 350 кг 
35000 

2 Песак    м3 100 

3 Шљунак   м3 150 

4 
Туцаник 1-30 

гранулација 

 1-30  
м3 

100 

5 Даска храст чпч 48 мм м3 1 

6 Даска храст чпч 24 мм м3 1 

7 
Даска грађевинска I класа 

24 мм м3 
5 

8 
Даска грађевинска I класа 

48 мм м3 
2 

9 
Даска грађевинска I класа 

чпч 
24 мм м3 

1 

10 
Даска грађевинска I класа 

чшч 
48 мм м3 

1 
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11 
Резана грађа мадра I класа 

78 мм м3 
1 

12 Греда 10 x 12 м3 1 

13 Греда 12 x 12 м3 1 

14 Греда 16 x 16 м3 1 

15 Штафла 5 x 8 м 100 

16 Радна плоча са сечењем на 

меру, кант траком и 

кантовањем 

38 мм м2 

1 

17 Шпер плоча 6 мм м2 2 

18 Универ плоча еггер, десен  

5 (или одговарајућа) са 

сеченјем на меру, кант 

траком или кантовањем 

18 mm  м2 

100 

19 
Лесонит у боји ( са 

услугом сечења) 
5 mm  м2 

100 

20 ПВЦ ограда за 

обележавање грађевинских 

радова(у ролни) 

 Пвц ограда  

H = 2m  
м 

50 

21 Салонит плоча 0,9*1,2m  ком 10 

22 Лексан плоча 20 mm м2 5 

23 Евал плоча  1000*2000 mm ком 2 

24 

Шпер оплата блажујка 

Водоотпорна 

плоча  

20 мм 

м2 

5 

25 Плута 3 мм м2 2 

26 Битувел плоча 0,95 x 2 м м2 1 

27 Универ плоча еггер 28 мм м2 50 

28 Шпер плоча буква 4 мм м2 20 

29 Мадра црни бор 400/25/48 м3 1 

30 Карбон платно  5 mm м2 1 

31 
Гипсана водоотпорна 

плоча 
18 мм м2 

10 

32 Ламинат  klasa 1  8 mm м2 20 

33 Ламинат klasa 1 10 mm  м2 10 

34 Водоотпорни шпер 18 мм м2 5 

35 Стиропор 20 25 gr м2 10 

36 Стиропор 50 17 gr м2 20 
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37 Стиропор 100 17 gr м2 5 

38 Стиродур 20 25 gr м2 30 

39 Стиродур 50 25 gr м2 10 

40 Фуг маса 5/1  кг 1 

41 Бехатонски ивичнјак 500*35  ком 5 

42 

Маса за заптиванје цеви 

Сика флекс 

Универзална 

еластична маса за 

заптиване  

кг 

15 

43 Кугла бетонска 400 ком 3 

44 

Цреп континентал + 

 Л = 415  

Ш = 250  

цца = 3,15 кг 

ком 

50 

45 
Жљебњак покал 

 Керамика  

л = 17цм 
ком 

20 

46 
Цигла пуна I класа 

Печена глина 

25*12,5*6  
ком 

1000 

47 
Фасадна цигла црвена 1 

klasa 

 Печена глина 

25*12,5*6 
ком 

250 

48 
Blok ispuna  

245*275*140 

Маса 6,5 кг  
ком 

20 

49 

Ферт гредица 

Димензија 

каналица 

12*25*4 цм 

м 

20 

50 

Плочица зидна 

Керамичка 

плочица 

15x15 

м2 

10 

51 

Плочица зидна 

Керамичка 

плочица 

20x30 

м2 

5 

52 

Плочица зидна 

Керамичка 

плочица 

50x50 

м2 

10 

53 

Плочица керамичка подна 

Керамичка 

плочица 

33x33 

м2 

15 

54 
Лепак за плочице cm 11 

Цересит 

Цм 11 25/1  
кг 

50 

55 
Креч хидрирани у праху 

 Пак. 33 кг кг 
20 

56 
Гашени креч 

 Пвц врећа 

15 кг 
кг 

20 

57 
Гипс  

 Прах ,врећица  

2 кг 
кг 

10 

58 Убрзивач за бетон Течност која се кг 30 
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додаје у воду ради 

бржег стезана 

бетона  

59 

Адитив за непропусност 

Течност која се 

додаје у свеж 

бетон и која 

омогућава 

водонепропусност 

бетона  

кг 

20 

60 

Битулит 

 Битуменско 

средство које 

служи за 

премазивање ради 

спречавана 

проласка влаге 

кг 

10 

61 Бехатон двослојни 

Сачинен од 

млевеног камена 

са двослојно 

завршном 

обрадом 

50*50 

м2 

5 

62 Блок за зидање 
Печена глина 

25x19x19 
ком 

20 

63 Универзално плетиво 

Универзално 

плетиво за ограде 

Висине 2 м 

Деб.жице 2,8 

м2 

50 

64 Жичана ограда универзал 

Универзално 

жичано плетиво 

H=2 м 

м2 

30 

65 П.В.Ц. фолија 

Дебљина  

15 микрона 

4-8м ширина 

кг 

100 

66 Тегула 

Плоча за 

покриване крова 

4 мм дебљине   

м2 

15 

67 Олук стандардни 
 Поцинковани лим 

РШ 33 
м 

20 

68 Вертикала за олук 
Поцинковани лим 

РШ 33  
м 

10 

69 Окапница 

Поцинковани лим 

дебљине 0,8 

РШ 50цм  

м 

10 

70 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 5 мм 

м 

20 
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71 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 6 мм 

м 

20 

72 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 8 мм 

м 

20 

73 Челично уже  Zn 

Челично 

поцинковано уже 

Ф 10 мм 

м 

20 

74 
Пнеуматски заптивач за 

блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 150-300 мм 
ком 

2 

75 
Пнеуматски заптивач за 

блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 300-600 мм 
ком 

2 

76 
Пнеуматски заптивач за 

блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 500-1000 мм 
ком 

2 

77 
Пнеуматски заптивач за 

блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 600-1200 мм 
ком 

2 

78 
Пнеуматски заптивач за 

блиндирање цеви 

Гумена блинда 

Ф 1000-1600 мм 
ком 

2 

79 
Млазница за 

прочишћавањe цеви 

Челична млазница 

1" / 210 бара 

Са углом дизни 

15-20-30 степени 

ком 

3 

80 Млазница за чишћење 

Челична млазница 

1/2" 

Тежина 0,95 кг 

Угао дизни 35 

степени 

Дизна м6*8 

Проток 50-170 

литара 

Радни пречник од 

50-110 мм 

ком 

3 

81 
Млазница мега 6 робусна 

за песак 

Челична млазница 

Угао дизне 35 

степени 

Дизна м6*8 

Проток 70-260 

л/мин 

Радни пречик 100-

300  

ком 

3 

82 Стега за црево 
Челична шелна 

Ф 8-14 
ком 

20 

83 Стега за црево 
Челична шелна 

Ф 10-16 
ком 

20 
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84 Стега за црево 
Челична шелна 

Ф 18-24 
ком 

20 

85 Гумена плоча 

Гумена плоча 

армирана са 

једним платном 

Ф 3 мм 

кг 

5 

86 Гумена плоча 

Гумена плоча 

армирана са 

једним платном 

Ф 6 мм 

кг 

5 

87 Најлон за тример 
Пвц најлон  

Ф 2,7 мм 
м 

500 

88 Тример глава 
ТГ м12 за тример 

ФС 450 
ком 

3 

89 Нож за косачицу К 700 
Нож за моторну 

косачицу К700  
ком 

3 

90 Нож  R21/122 за косачицу 
 Челични нож за 

моторну косачицу 
ком 

3 

91 Најлон конац 
Најлон за тример 

Пвц Ф 2,4 
м 

300 

92 Нож за рото косилицу Сип рото 135 ком 2 

93 Косиште 
Дрвено држаље за 

косу 2 м  
ком 

5 

94 Коса коровњача 
 Челична коса за 

коров 60 цм 
ком 

5 

95 Коса 

Челична коса за 

кошење траве  

700 силвер 

ком 

5 

96 Гривна за косу 

Гривна за 

причвршћавање 

косе за косиште са 

два вијка  

ком 

10 

97 Држаља за лопату 

 Дрвено држаље 

за лопату фи 50 

мм 

ком 

50 

98 Лопата 

Лопата кована 

челична 090 

коцкаста 

ком 

50 

99 Ашов ковани 
 Челични ашов 

ковани 1,5 кг 
ком 

50 

100 Држаље за ашов 
 Дрвено држаље 

за ашов фи 50 мм 
ком 

50 

101 Секира насађена 
Секира челична 

насађена 1,5 кг 
ком 

5 

102 Грабуље metalne  Челичне грабље ком 5 
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16 зуба 

103 Секира тесарска 
Секира тесарска 

насађена 1 кг  
ком 

5 

104 Кудеља фина 
 Кудеља фина 

чешлјана  
кг 

20 

105 Гума за колица спољна 
Трајал гума 

350x80 
ком 

10 

106 Гума за колица унутрашња 

Трајал гума 

унутрашња 

350/80  

ком 

10 

107 Вијак за WC шољу 

Вијак 6*60 са пвц 

подлошком и 

матицом  

ком 

3 

108 Вијак за умиваоник 

 Вијак 6*60 са пвц 

подлошком и 

матицом 

ком 

3 

109 Умиваоник 580 
 Керамички 

умиваоник 580 мм 
ком 

1 

110 
Горњи   део   судопере   са 

2 кадице ( росфај) 

 Судопера од 

нерђајућег челика 

са две кадице 

димензије 

600*800 

ком 

1 

111 
Звоно за WC котлић 

геберит 

 Пвц звоно за 

котлић Геберит 
ком 

5 

112 
Пловак за WC котлић 

геберит 

 Пвц пловак за 

котлић Геберит 
ком 

5 

113 
Заштитно стакло за варење 

црно 

 Стакло за маску 

за варење црно 

дин 11 

100*100 

ком 

20 

114 
Заштитно стакло за варење 

бело 

 Стакло за маску 

за варење бело 

100*100 

ком 

20 

115 Маска наглавна за варење 
 Наглавна маска 

АБС за варење 
ком 

5 

116 Маска фотогреј - профи 
 Аутомацка маска 

наглавна  
ком 

1 

117 Баштенски хидрант 
 1“ надземни 

хидрант 
ком 

2 

118 Отирач за ноге 

Комбиновани 

отирач за ноге 

500x700х50 

ком 

5 

119 Дозер за течни сапун 
 Никловани дозер 

за течни сапун 
ком 

3 
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 0,5 литре 

120 Дозер сапуна Инокс дозер 0,5 л ком 3 

121 Држач убруса  инокс 

 држач убруса од 

нерђајућг 

материјала 

ком 

3 

122 Држач WC папира инокс 

 Држач вц папира 

од нерђајућег 

материјала 

ком 

3 

123 Огледало са етажером 

Огледало са 

рамом и етажером 

60x80 цм 

ком 

1 

124 Изолир трака 

Изолир трака 

ширине 15 мм 

дужине 20 м  

ком 

50 

125 Пиштољ за силикон 

 Метални пиштољ 

за силиконски 

лепак 

ком 

5 

126 Пиштољ за пурпену 
 Пвц пиштољ за 

пурпену 
ком 

2 

127 Сунђер за прање кола  Сунђер 25*12 ком 10 

128 Метла сиркова 

 Метла сиркова 4 

пута шивена на 

дршци 

ком 

20 

129 
Жичана четка за 

брусилицу 

Жичана четка  

Ф 100/22 
ком 

10 

130 Брусна плоча за метал 115x3x22 ком 
30 

131 Брусна плоча за метал 180x3x22 ком 
30 

132 Брусна плоча за метал 230x3x22 ком 
30 

133 Брусна плоча за метал 300x3,5x32 ком 
10 

134 Брусна плоча за метал 350x4x25 ком 
10 

135 Брусна плоча 115x1 ком 30 

136 Боја за кречење 

 Полудисперзија 

за унутрашње 

кречење 

кг 

100 

137 Ватрогасно црево 
Тревира црево  

Ф 75/15 м 
ком 

3 

138 Ватрогасно црево 
Тревира црево  

Ф 52/15 м 
ком 

3 

139 ПВЦ буре Пвц буре ком 5 
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60 литара 

140 ПВЦ посуда 
Посуда пвц 

20 литара 
ком 

5 

141 Вентил за радијатор 1/2" угаони ком 10 

142 Вентил за радијатор 1/2" прави ком 10 

143 Навијак 1/2" прави ком 10 

144 Навијак 1/2" угаони ком 10 

145 
Сигурносни вентил за 

грејање 
1" ком 

2 

146 Рукавица бест crvena 

Заштитна 

рукавица црвене 

боје 2 пута 

мочена  

пар 

300 

147 
Заштитна  п.в.ц обујмица 

за водомере 5/4" 

ПВЦ обујмица 

 5/4“ 
ком 

50 

148 
Заштитна  п.в.ц обујмица 

за водомере 1" 

ПВЦ обујмица  

1“ 
ком 

50 

149 Конопац 
Памучно уже  

Ф 12 
м 

20 

150 
Конопац 

Памучно уже 

Ф 14 
м 

20 

151 Безбојни лак 1/1 
Лак за заштиту 

дрвета и метала  
ком 

10 

152 
Мердевине металне 13 

стопа профи 

 Атестиране 

мердевине 13 

стопа 

ком 

2 

153 

Млазница за испирање 

цеви и сливника са 

изменљивим улошцима 

Млазница ½“ угао 

дизне 15 степени 

тип дизне 

М 6x8 

Проток воде 

 40-170 лит. 

Притисак 150 бар 

ком 

2 

154 Т кључ за хидрант 

 Метални кључ за 

отварање и 

затварање 

хидраната 

ком 

3 

155 АБЦ кључ 
 АБЦ метални 

кључ за хидранте 
ком 

3 

156 
Заштитна маска за рад са 

тримером 

ПВЦ маска за рад 

са тримером  
ком 

5 

157 Дрвено држаље Ф 50x5 м ком 5 
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158 Виле без држаља 
Челичне виле са 4 

рога  
ком 

10 

159 Крамп са држаљом 
 Насађени крамп 

2,5 кг 
ком 

5 

160 Крамп без држаље 
 Челични крамп 

1,5 кг 
ком 

5 

161 Усисно црево 

ПВЦ црево са 

жичаном 

спиралом 

Ф 110 

м 

20 

162 Усисно црево 

ПВЦ црево са 

жичаном 

спиралом 

 Ф 75 

м 

20 

163 Електрода за варење Ф 2,5 рутилна кг 20 

164 Електрода за варење Ф 3,25 рутилна кг 20 

165 Електрода за гус 19.9 
Електрода за гус 

Ф 2,5  
кг 

5 

166 Електрода за гус 29.9 
Електрода за гус 

Ф 2,5 
кг 

5 

167 Жица за аутогено варење Ф 2/1м кг 
2 

168 Жица за аутогено варење Ф 3/1м кг 
2 

169 Стреч фолија   Ширине 500 мм кг 50 

170 Мотика са држаљом 

 Челична мотика 

са дрвеном 

држаљом 

ком 

5 

171 Мердевине А1 профи 
Атестиране  

2x13 стопа 
ком 

1 

172 Мердевине А1 профи 
Атестиране 

3x13 стопа 
ком 

1 

173 Трометар 
Трометар у пвц 

кутији  
ком 

10 

174 Петометар 
 Петометар у пвц 

кутији 
ком 

10 

175 Жичана четка Пвц четка 5 реди  ком 10 

176 Апотека зидна - комплет 

 Приручна 

апотека у 

пластичном 

ормарићу за 10 

људи 

ком 

2 

177 Усник за алкотест ПВЦ усник  ком 200 

178 Плетеница стаклена 8x8 кг 2 
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179 Плетеница стаклена 10x10 кг 5 

180 Плетеница стаклена 16x16 кг 5 

181 Клингерит 3x1500x1500 ком 1 

182 Клингерит 5x1500x1500 ком 2 

183 Навојна шипка M 16 м 10 

184 Навојна шипка M 20  м 5 

185 Навојна шипка M 24 м 3 

186 П.В.Ц.комарник ПВЦ ширине 1м  м2 20 

187 Џак јутани  1000*500 ком 100 

188 Ручица за туш  Пвц бела ком 2 

189 Црево за туш 1,5 m  ком 2 

190 WC шоља 
 Керамичка 

балтик 
ком 

1 

191 Сифон за писоар  ПВЦ сифон ком 1 

192 
Сигурносни вентил за 

бојлер 

 Вентил 

сигурносни 
ком 

5 

193 Сифон за судоперу 
 ПВЦ сифон 

ребрасти 
ком 

10 

194 Сифон за умиваоник  ПВЦ сифон 1/1 ком 10 

195 
Славина једноручна за 

проточни бојлер 

 Славина зидна са 

две цеви 
ком 

2 

196 Славина за туш каду 
 Славина зидна са 

тушем 
ком 

2 

197 Славина зидна једноручна 

 Славина зидна 

једноручна за 

лавабо 

ком 

2 

198 Славина са холендером 1/2" ком 
5 

199 Веза за бојлер 50 цм ком 3 

200 Грејач за бојлер прокрон 3 kW ком 
3 

201 П.В.Ц. даска за WC шољу  ПВЦ даска  ком 
5 

202 Ек вентил 1/2" / 3/8" ком 3 

203 
Алум.лопата за снег 

насађена 

 Алу лопата за 

снег 
ком 

10 

204 Памучњак - пуцвала  За брисање руку ком 10 

205 П.В.Ц.канистер 20 лит ком 3 

206 
Славина за баштенску 

чесму 
3/4" ком 

3 

207 Црево за аспиратор Ф 110 м 3 

208 Жица за CO2 Ф 1,2 кг 15 
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209 Црево за ацетилен F 10  м 20 

210 Црево за оксиген F 10  м 20 

211 
Редуцир вентил за 

ацетилен 

 Месер или 

еквивалент 
ком 

1 

212 Редуцир вентил за оксиген 
 Месер или 

еквивалент 
ком 

1 

213 Пламеник за бутан бренер 
Месер или 

еквивалент  
ком 

2 

214 
Бренер за сечење са 

рукохватом 

Месер или 

еквивалент  
ком 

1 

215 Пиштољ за CO2 
Са еуро 

приклључком 
ком 

1 

216 Лист за бонсек  HSS  ХСС 2/2 ком 20 

217 Тестера за дрво 762 mm  ком 1 

218 Тефлон трака  10 м ком 10 

219 Фланел платно 70 gr / 1м2 м 20 

220 Грифовано платно  50*50*5 м2 1 

221 Дршка ваљка за кречење  250 мм ком 
2 

222 Бургија за метал Ф 2,1 ХСС ком 10 

223 Бургија за метал Ф 2,5 ХСС ком 10 

224 Бургија за метал Ф 3 ХСС ком 10 

225 Бургија за метал Ф 3,5 ХСС ком 10 

226 Бургија за метал Ф 4 ХСС ком 10 

227 Бургија за метал Ф 4,5 ХСС ком 10 

228 Бургија за метал Ф 5 ХСС ком 10 

229 Бургија за метал Ф 5,5 ХСС ком 10 

230 Бургија за метал Ф 6 ХСС ком 10 

231 Бургија за метал Ф 6,5 ХСС ком 10 

232 Бургија за метал Ф 7 ХСС ком 10 

233 Бургија за метал  Ф 8 ХСС ком 10 

234 Бургија за метал Ф 10 ХСС ком 10 

235 Бургија за метал Ф 11 ХСС ком 10 

236 Бургија за метал Ф 12 ХСС ком 10 

237 Бургија за метал Ф 13 ХСС ком 10 

238 Бургија Хилти 
Ф 32 сдс мах 

920/800 
ком 

3 

239 Бургија Хилти 
Ф 40 сдс мах 

920/800 
ком 

3 

240 Бургија Хилти 
Ф 16 сдс + 

550/600 
ком 

3 

241 Бургија Ф 6 сдс + 260/200 ком 3 
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242 Бургија Ф 8 сдс + 260/200 ком 3 

243 Бургија 
Ф 10 сдс + 

260/200 
ком 

3 

244 Бургија 
Ф 12 сдс + 

265/200 
ком 

3 

245 Бургија 
Ф 14 сдс + 

265/200 
ком 

3 

246 Бургија 
Ф 16 сдс + 

600/550 
ком 

3 

247 Бургија степенаста 4-35 ХСС ком 1 

248 Бургија за бетон 
Ф 40x1200/1320 

сдс мах 
ком 

1 

249 Бургија за бетон 
Ф 52 сдс мах 

570/450 
ком 

1 

250 Бургија за метал Ф 1-10 гарнитура ком 2 

251 Бургија за метал Ф 1-13 гарнитура ком 1 

252 
Плоча за мокро сечење 

асфалта и бетона 
Ф 500 ком 

2 

253 Гумена плоча 5x1000x1000 ком 5 

254 Тоцило 200x20x20 ком 1 

255 Ватрогасна спојка Ф 52 пар 3 

256 Ватрогасна спојка Ф 75 пар 3 

257 Ватрогасна спојка Ф 110 пар 3 

258 Бојлер -прокрон казан 80 литара ком 1 

259 Бојлер - проточни 10 литара ком 1 

260 
П.В.Ц. лопата за снег са 

дршком 

 Насађена пвц 

лопата 
ком 

5 

261 Електрода никал 2,5 Ни 100 кг 2 

262 Месинг жица за варење 2 мм/1 м кг 
2 

263 Шарка за врата Ф 16мм ком 5 

264 Шарка за врата Ф 20мм ком 5 

265 Шарка за врата Ф 24мм ком 5 

266 Спреј WD 40 250 мл ком 10 

267 Одвијач спреј 300 мл ком 5 

268 Спреј против замрзавања 300 мл ком 
5 

269 Старт спреј 200 мл ком 5 

270 Кесе за ђубре 35 л ком 100 

271 Кесе за ђубре 60 л ком 100 

272 П.В.Ц.врећа 1000x500 ком 200 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Страница 69 од 74 

 Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.в.в.- Бр 06/16-С отворени поступак  

  

273 Кончани ваљак б= 50мм ком 2 

274 Кончани ваљак б= 100мм ком 2 

275 Пластична везица Л= 100мм ком 20 

276 Пластична везица Л= 200мм ком 20 

277 PVC црево Ф 19/26мм м 10 

278 
Основна  антикорозивна 

боја за метал уљана 
0,75л ком 

3 

279 
Основна  антикорозивна 

боја за метал нитро 
0,75л ком 

3 

280 
Завршна антикорозивна 

боја за метал уљана 
0,75л ком 

3 

281 
Завршна антикорозивна 

боја за метал нитро 
0,75л ком 

3 

282 Нитро разређивач 1л ком 10 

283 Уљани разређивач 1л ком 10 

284 

Антикорозивна , темељна и 

завршна боја за метал  (3 у 

1) 

1кг ком 

2 

285 Разређивач за (3 у 1) 1л ком 1 

286 Одмашћивач за (3 у 1) 1л ком 
3 

287 Четка за фарбање б=20 мм ком 5 

288 Четка за фарбање б=30 мм ком 5 

289 Четка за фарбање б=50 мм ком 5 

290 Четка за фарбање б=100 мм ком 5 

291 Брусни папир А4 гр. 80 ком 10 

292 Брусни папир А4 гр. 180 ком 10 

293 Ланац , поцинковани Ф 5мм м 5 

294 Ланац , поцинковани  Ф 8мм м 5 

295 
Рукавице за једнократну 

употребу (велике) 

Величина XL 

100/1 
кут 

200 

296 Кожна рукавица Кратка пар 30 

297 Гумене рукавице (црвене) 

Рукавица за рад са 

хемикалијама 

Софрат  

пар 

10 

298 
Полиуретанска пена (под 

притиском) 
750 мл ком 

3 
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299 Точак за контејнер 
Ф 200мм, 

стабилни 
ком 

2 

300 Точак за контејнер Ф 200мм, окретни ком 2 

301 Канта за смеће 
Од ПВЦ-а, 120 л, 

на точковима 
ком 

2 

302 Стега за Č. уже , жабица Ф 5мм ком 
10 

303 Стега за Č. уже , жабица Ф 6мм ком 
10 

304 Стега за Č. уже , жабица Ф 8мм ком 
10 

305 Стега за Č. уже , жабица Ф 10мм ком 
10 

306 ТР лим за покривање 
 Трапезни лим за 

покривање 160 
м2 

5 

307 Алумин.лајсна 15x15, 20x20 кг 5 

308 Прелазна лајсна А1 

 Прелазна лајсна 

са плочица на 

паркет 

м 

2 

309 Брава за дрвена врата 6,5 кључ ком 3 

310 Брава за дрвена врата 8 кључ ком 3 

311 Брава за дрвена врата 6,5 цилиндар ком 3 

312 Брава за дрвена врата 8 цилиндар ком 3 

313 Брава за метална врата 
Брава 2,5 са 

језичком 
ком 

3 

314 Брава за метална врата 3,5 са језичком ком 
3 

315 Брава за метална врата 25 ваљак ком 
3 

316 Брава за метална врата 35 ваљак ком 
3 

317 
Бравица за прозор са 

језичком 

 Укопавајућа 

бравица 
ком 

3 

318 
Ручица за прозор 

полуоливна 

 Ручкица за 

укопавајућу 

бравицу 

ком 

3 

319 Ручица за прозор оливна 

 Ручкица за 

затварање са 

шипком 

ком 

3 

320 Прикив.штел. бравица 

 Прикивајућа 

бравица за 

намештај 

ком 

3 
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321 Бравица за фиоке 
АГБ 464341 или 

одговарајућа 
ком 

3 

322 Бравица за фиоке 
АГБ 4643412 или 

одговарајућа 
ком 

3 

323 Катанац 35 
 Месингани 

катанац 35 
ком 

10 

324 Катанац 45 
 Месингани 

катанац 45 
ком 

10 

325 Катанац 55 
 Месингани 

катанац 55 
ком 

10 

326 Уложак за цилиндар браву 

Месингани 

цилиндар  

30/30 

ком 

2 

327 Уложак за цилиндар браву 

Месингани 

цилиндар  

30/35 

ком 

2 

328 Уложак за цилиндар браву 

Месингани 

цилиндар  

40/30 

ком 

2 

329 Уложак за цилиндар браву 

Месингани 

цилиндар  

40/40 

ком 

2 

330 Уложак за цилиндар браву 

Месингани 

цилиндар  

40/50 

ком 

2 

331 Уложак за цилиндар браву 

Месингани 

цилиндар  

40/60 

ком 

2 

332 Уложак за цилиндар браву 

Месингани 

цилиндар  

50/50 

ком 

2 

333 
Сигурносна брава за 

drvena vrata 
прикивајућа  ком 

1 

334 Бравица Е2 мет.орман 
 Бравица за 

електро ормарић 
ком 

2 

335 Бравица Е4 мет.орман 
 Бравица за 

електро ормарић 
ком 

2 

336 
Окретно нагибни оков за 

врата 1000x2000 

Оков за врата 

1000*2000  
ком 

2 

337 
Окретно нагибни оков за 

прозор 120x120 

 Оков за прозор 

120*120 
ком 

2 

338 
Окретно нагибни оков за 

прозор 140x140 

 Окова за прозор 

140*140 
ком 

2 
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339 Метално дугме за орман  Ручкица дугме ком 
2 

340 
Шилт за браву цил,кључ - 

metal 
 Штитник за браву ком 

3 

341 Шилт за метална врата 
 Штитник за кваку 

и цилиндар 
ком 

10 

342 Ивер вијак 3,5x16 ком 500 

343 Ивер вијак 3,5x18 ком 500 

344 Ивер вијак 3,5x20 ком 500 

345 Ивер вијак 4,0x18 ком 500 

346 Ивер вијак 4,0x40 ком 500 

347 Ивер вијак 4,0x50 ком 500 

348 Ивер вијак 5,0x70 ком 500 

349 Ивер вијак 4,0x30 ком 500 

350 Вијак 6x30 ком 10 

351 Вијак за ручице 40x4 ком 10 

352 Вијак 120 6x50 чв 88 ком 10 

353 Винкла 30x30 ком 10 

354 Винкла 60x60 ком 10 

355 Винкла 100x100 ком 10 

356 Брусно платно гр.180/1000 м 2 

357 Водобрусни папир А4 гр.400-600 ком 10 

358 Брусна трака 100/610 ком 5 

359 Ексери 1,6/30 кг 5 

360 Ексери 2,0/20 кг 5 

361 Ексери 3,1/50 кг 5 

362 Ексери 3,1/60 кг 5 

363 Ексери 3,1/70 кг 5 

364 Eксери 4,0/100 кг 5 

365 Засун за намештај 
 Укопавајуци 

засун 20 цм 
ком 

2 

366 Извлакач за гардеробер 300мм ком 
2 

367 Извлакач за гардеробер 350мм ком 
2 

368 Кант трака АБС 22мм м 100 

369 Кант трака АБС 33мм м 20 

370 Кекс типла 

 Дрвена типла за 

спајање 

намештаја 

ком 

500 

371 Клизач за фиоку 300мм ком 2 

372 Клизач за фиоку 400мм ком 2 
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373 Клизач за фиоку 450мм ком 2 

374 Креп трака 30мм ком 5 

375 Креп трака 50мм ком 5 

376 Лајсна за ламинат  Дрвена лајсна м 10 

377 П.В.Ц. ногица за намештај Х=110мм ком 
5 

378 
Ногица метална за 

намештај 
Х=110мм ком 

5 

379 
Носач кухињских 

елемената  

 Метални са 

пластичном 

маском 

ком 

5 

380 Носач полице Ф 5 метал ком 50 

381 Носач полице Ф 5 пвц ком 50 

382 Магнетни држач 3 кг  Пвц ком 5 

383 Магнетни држач 5 кг  Пвц ком 5 

384 Покривна капа за вијак  Пвц ком 
100 

385 
Спајач елемената 

намештаја 

 Метални вијак за 

спајање 
ком 

20 

386 Цилиндар 751 
 Месингани 

цилиндар 35/35 
ком 

3 

387 Точкићи са кочницом 
Окретни точкић Ф 

50 
ком 

10 

388 
Затварач ABLOY-DC 240 

или одговарајући 

Метални затварач 

2-6 

90-180-120 

ком 

2 

389 
Брава антипаник Palmo 

или одговарајућа 

Противпожарна 

брава 

Уг 40/04 

ком 

1 

390 Подизни механизам Жече 

Подизни 

механизам за 

врата  

ком 

2 

391 Оно - драјкип 
 Окретно нагибни 

оков 60*60 
ком 

2 

392 
Гарнит. вентус горњи 

прозор 

 Метални затварач 

са шипком и 

ручицом 

ком 

2 

393 Шарка за њихајућа врата 
 Метална шарка 

200 мм 
ком 

4 

394 
Брава са 3 тачке 

закључавања 

 Сигурносна брава 

укопавајућа 
ком 

2 
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395 

Квака са штитом Малага-

Мс + цилиндар или 

одговарајућа 

 Квака штит 

цилиндар 
ком 

5 

396 
Цилиндар CX1130 / 35 Nikl 

или одговарајући 

 Кодирани 

цилиндар 
ком 

3 

397 
Сигурносна гар. Brava  

улазна врата 
 Сигурносна брава ком 

2 

398 Водилица за клизна врата  Л= 6 ком 
2 

399 
Горња шина за спољна 

клизна 
Л= 6 ком 

2 

400 
Точак носећи за клизна 

врата 
 Челични фи 50 ком 

4 

401 
Дипломат затварач 2 

 Затварач за врата 

до 45 кг 
ком 

2 

402 
Дипломат затварач 3 

 Затварач за врата 

до 65 кг 
ком 

2 

403 
Прикривајућа сигурносна 

брава 
 За дрвена врата ком 

3 

404 

Цилиндар дугме 30/04 

 Месингани 

цилиндар са 

точкићем 

ком 

2 

405 Бланко кључеви  Кључ за израду ком 100 

 

 

 

                                                                                  

 

 

      Потпис овлашћеног лица понуђача  
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