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На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12), 

Наручилац мења конкурсну документације у поступку јавне набаке:   

 

ИЗМЕНЕ  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавку мале вредности добара - водоинсталатерски материјал,  

редни број 84-14/1 

 

Измене конкурсне документације су у делу 4 техничка документација и 7 образца понуде: 

   

- у oбрасцу техничке документације (поглавље 4) из конкурсне документације и у делу 

понуде (поглавље 7) :  

 

   Za pozicije 1. - 8.:  

Maksimalni pritisak vode 10bar, maksimalna temperatura vode 90º; Priključne mere kao i bitne 

dimenzije saglasne sa odredbama standarda SRPS EN 817:2010; Osnovni materijal proizvoda 

saglasan sa standardima SRPS EN 1982:2011 i EN 12165:2011; Karakteristike i ispitivanja nikl-

hrom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standardu SRPS EN 248:2010; Zatvarajući 

element saglasan testu izdržljivosti po standardu SRPS EN 817:2010; Zaptivni materijal na bazi 

gume saglasan sa standardom SRPS EN 681-1:2007; A klasa protoka određena na osnovu standarda 

SRPS EN 817:2010; Ispitivanja proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 200:2010 i 

817:2010. 

 Za pozicije 9. - 12.:  

Potvrda o usaglašenosti sa zahtevima "pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u 

okviru određenih granica napona" i "pravilnika o elektromanetnoj kompatibilnosti" (Sl. glasnik RS 

13/2010). 

   Za pozicije 13. - 21.:  

Maksimalni pritisak vode 10bar, maksimalna temperatura vode 90º; Priključne mere kao i bitne 

dimenzije saglasne sa odredbama standarda SRPS EN 817:2010; Osnovni materijal proizvoda 

saglasan sa standardom SRPS EN 12165:2011, Materijal creva je guma i saglasan sa standardom 

SRPS EN 681-1:2007; materijal pletiva je žica (nerđajući čelik - INOX) i saglasan je sa standardom 

AISI302 i DIN 17115:2010; ispitivanja proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 200:2010 i 

817:2010. 

 Za pozicije 159. - 164.:  

Ispitivanja proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 1074-1. 

   Za pozicije 176. - 177.:  

Ispitivanja proizvoda saglasna su sa standardima SRPS EN 15874. 
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