
 

ОПШТИНА СОКОБАЊА 

Општинска управа 

Светог Саве 23 

Комисија за јавну набавку 

IV Број: 404- 36-7/2019 

Датум: 19.03.2019. године 

СОКОБАЊА 

 

                               

   

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку, у отвореном поступку, 
услуге – Радови на реконструкцији ППВ Царина и реконструкцији и доградњи 
водоводне мреже у оквиру пројекта „Вода за инвестиције“ Сокобања ЈН 12/19.    

 

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врше се измене Конкурсне 

документације за јавну набавку, у отвореном поступку, радови -  Реконструкцији постројења 

за припрему питке воде  Царина (даље: ППВ Царина)  и Реконструкцији и доградњи водоводне 

мреже у оквиру пројекта „Вода за инвестиције“ Сокобања ЈН 12/19 заведену под IV Број: 404- 

36-4/2019 од 06.03.2019. године   и то на следећи начин: 

 

- На страни 59.   Конкурсне документације  Одељак VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 

САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у  Обрасцу СПИСАК АТЕСТА 

које је потребно доставити у оквиру ПОНУДЕ дошло је замене места  појединих 

потребних атеста по партијама тако што потребни атести за Партију 2 под редним 

бројевима 8. и 9. треба да буду стављени код Партије 1 под редним бројевима 6. и 7.   

- На страни 157.  Конкурсне документације  Одељак VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  у  тачки 2 иза речи Модел уговора за партију 2 текст 

конкурсне документације мења се и гласи: 

Атестну документацију за Партију 1 
o Атест за цевни материјал 

 Цеви за водоснабдевање од полиетилена, према важећем стандарду: “SRPS EN 12201-2 

: 2014”, произвођач треба да поседује ISO 9001. 
o Атести за спојни материјал од ПЕ 
 Полиетиленски фитинзи, према важећем стандарду:“SRPS EN 12201-3 : 2014” 
o Атести за ливеногвоздене и челичне елементе 
 Метални фазонски комади, према важећем стандарду: “SRPS EN 12266-1 : 2013”, 

произвођач треба да поседује ISO 9001 
o Атести за поклопце шахтова 
 Носивост поклопца шахте Ø600, за површине са оптерећењем до 400 KN, према 

важећем стандарду:“SRPS EN 124 : 2011” 
o Атест за надземни хидрант 
 Надземни хидрант, према важећем стандарду:“SRPS EN 12266-1 : 2012” 
o Атест за филтерске слојеве од кварцног песка 
 Кварцни песак/шљунак, атест за подобност употребе у филтерима пијаће воде, 

према важећем стандарду "SRPS EN 12904 : 2010” 
o Атест за хидроизолацију 
 Хидроизолациони еластични премаз за употребу у резервоарима питке воде 
  

• Атестну документацију за Партију  2 
o Атест за цевни материјал 

 Цеви за водоснабдевање од полиетилена, према важећем стандарду: “SRPS EN 12201-2 

: 2014”, произвођач треба да поседује ISO 9001. 
o Атести за спојни материјал од ПЕ 
 Полиетиленски фитинзи, према важећем стандарду:“SRPS EN 12201-3 : 2014” 



 

o Атести за ливеногвоздене и челичне елементе 
 Метални фазонски комади, према важећем стандарду: “SRPS EN 12266-1 : 2013”, 

произвођач треба да поседује ISO 9001 
o Атести за поклопце шахтова 
 Носивост поклопца шахте Ø600, за површине са оптерећењем до 400 KN, према 

важећем стандарду:“SRPS EN 124 : 2011” 
o Атести за ваздушне вентиле 
 Ваздушни вентил, према важећем стандарду:“SRPS EN 12266-1 : 2013” 
o Атест за водомере 
 Водомер за хладну воду, према важећем стандарду:“SFRJ” br.51/86 
o Атест за надземни хидрант 
 Надземни хидрант, према важећем стандарду:“SRPS EN 12266-1 : 2012” 

 

У прилогу ове документације даје се нови СПИСАК АТЕСТА које је потребно доставити 

у оквиру ПОНУДЕ и постаје саставни део документације. 

 

У осталом   Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измену Конкурсне  документације објавити  на интернет страници наручиоца и Порталу 

јавних набавки. 

 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН 12/19 с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПИСАК АТЕСТА  

које је потребно доставити у оквиру ПОНУДЕ 

 

ПАРТИЈА 1 – Реконструкција ПППВ Царина 

 

Понуђач је у обавези да достави списак материјала које планира да употреби и да за те материјале 

достави одговарајући Атест или Технички лист. Списак Атеста – Техничких листова које је потребно 

доставити у оквиру Понуде и без којих се Понуде неће разматрати: 

 

1. Атест за цевни материјал 

a. Цеви за водоснабдевање од полиетилена, према важећем стандарду: “SRPS EN 12201-

2 : 2014”, произвођач треба да поседује ISO 9001. 

2. Атести за спојни материјал од ПЕ 
a. Полиетиленски фитинзи, према важећем стандарду:“SRPS EN 12201-3 : 2014” 

3. Атести за ливеногвоздене и челичне елементе 
a. Метални фазонски комади, према важећем стандарду: “SRPS EN 12266-1 : 2013”, 

произвођач треба да поседује ISO 9001 

4. Атести за поклопце шахтова 
a. Носивост поклопца шахте Ø600, за површине са оптерећењем до 400 KN, према 

важећем стандарду:“SRPS EN 124 : 2011” 
5. Атест за надземни хидрант 

a. Надземни хидрант, према важећем стандарду:“SRPS EN 12266-1 : 2012” 
6. Атест за филтерске слојеве од кварцног песка 

a. Кварцни песак/шљунак, атест за подобност употребе у филтерима пијаће воде, према 

важећем стандарду "SRPS EN 12904 : 2010” 

7. Атест за хидроизолацију 
a. Хидроизолациони еластични премаз за употребу у резервоарима питке воде 

 

 

ПАРТИЈА 2 – Реконструкција Водовода 

Понуђач је у обавези да достави списак материјала које планира да употреби и да за те материјале 

достави одговарајући Атест или Технички лист. Списак Атеста – Техничких листова које је потребно 

доставити у оквиру Понуде и без којих се Понуде неће разматрати: 

 

1. Атест за цевни материјал 

a. Цеви за водоснабдевање од полиетилена, према важећем стандарду: “SRPS EN 12201-

2 : 2014”, произвођач треба да поседује ISO 9001. 
2. Атести за спојни материјал од ПЕ 

a. Полиетиленски фитинзи, према важећем стандарду:“SRPS EN 12201-3 : 2014” 
3. Атести за ливеногвоздене и челичне елементе 

a. Метални фазонски комади, према важећем стандарду: “SRPS EN 12266-1 : 2013”, 

произвођач треба да поседује ISO 9001 
4. Атести за поклопце шахтова 

a. Носивост поклопца шахте Ø600, за површине са оптерећењем до 400 KN, према 

важећем стандарду:“SRPS EN 124 : 2011” 
5. Атести за ваздушне вентиле 

a. Ваздушни вентил, према важећем стандарду:“SRPS EN 12266-1 : 2013” 
6. Атест за водомере 

a. Водомер за хладну воду, према важећем стандарду:“SFRJ” br.51/86 
7. Атест за надземни хидрант 

a. Надземни хидрант, према важећем стандарду:“SRPS EN 12266-1 : 2012” 
 

 

 

 




