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ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА 
 

 

 Предмет јавне набавке су услуге сервисирања и оверавања водомера типа Diehl 
metering, у складу са следећом техничком спецификацијом: 

 

Р.Б. ТИП ВОДОМЕРА Ј.М. ОКВИРНА  КОЛИЧИНА 

КУЋНИ ВОДОМЕРИ – СА ХОЛЕНДЕРОМ 

1 DN 15 (1/2ˮ) комад 450 

2 DN 15 (1/2ˮ) – СМРЗНУТ комад 100 

3 DN 15 (1/2ˮ) – ЈЕДНОМЛАЗНИ комад 40 

4 DN 15 (1/2ˮ) – НА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ комад 50 

5 DN 20 (3/4ˮ) комад 1700 

6 DN 20 (3/4ˮ) – СМРЗНУТ комад 80 

7 DN 20 (3/4ˮ) – ЈЕДНОМЛАЗНИ комад 30 

8 DN 20 (3/4ˮ) – НА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ комад 40 

9 DN 25 (1ˮ) комад 30 

10 DN 32 (5/4ˮ) комад 30 

11 DN 40 (6/4ˮ) комад 20 

12 DN 50 (2ˮ) комад 20 

ИНДУСТРИЈСКИ ВОДОМЕРИ – СА ПРИРУБНИЦОМ 

13 DN 50 комад 15 

14 DN 80 комад 15 

15 DN 100 комад 10 

КОМБИНОВАНИ ВОДОМЕРИ – СА ПРИРУБНИЦОМ 

16 DN 50/20 комад 10 

17 DN 80/20 комад 10 

18 DN 100/20 комад 10 

УГАОНИ ВОДОМЕРИ ЗА БУНАРЕ – СА ПРИРУБНИЦОМ 

19 DN 80 комад 5 

20 DN 100 комад 5 

 
С обзиром да наручиоц не може унапред у целости да процени број и место кварова, 
обрачун стварних трошкова будућег сервиса ће се вршти на основу стварно урађених 
количина за одређене водомере, користећи понуђене јединичне цене из прихваћене 
понуде. 
 

 Услуга подразумева демонтажу, чишћење, замену механизма новим (механизам 
чији је бројчаник цео потопљен у воду), монтажу, контролисање и оверавање 
водомера, као и освежавање броја водомера тако да буде видљив и читљив. 
Случајем смрзнутог водомера, уграђује се ново стакло и заптивни прстен. 
 

 Водомери након оверавања морају бити минимално класе тачности Б у складу са 
важећим прописима, тј. Правилнику о мерилима (Сл. гласник РС 3/2018) или 
Правилнику о метролошким условима за водомере (Сл. лист СФРЈ 51/86).  

 

 Водомери морају бити контролисани и оверени жигом овлашћеног контролног тела 
за оверавање водомера у Републици Србији. 
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 Услуга ће се вршити периодично, према потребама наручиоца. 
 

 Рок за извршење услуге је 10 (десет) дана од дана преузимања водомера. 
Транспорт сервисираних водомера пада на терет понуђача.  

 

 Гаранција је минимално 24 (двадесетичетри) месеци. У току извршења оквирног 
споразума, могућа су одступања од спецификације, у погледу количина у оквиру 
наведених промера, у зависности од стварних потреба наручиоца.  
 

 Оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана 
потписивања оквирног споразума или до утрошења укупно уговорене вредности.  
 

 Појединачне наруџбе наручилац ће вршити наруџбеницама, које ће издавати у 
периоду важења оквирног споразума у складу са спецификацијом услуга. 
 

 Ако дође до извршења оквирног споразума пре истека његовод датума важења, тј. 
до утрошења укупно уговорене вредности, максимални износ неутрошених 
средстава може бити износ који је мањи од најниже појединачне цене потребне 
услуге из спецификације предмета. 
 
 
 

 


