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ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА  

17530 Сурдулица, ул. Српских Владара 67 

www.vodsurd.rsТел: 017/815-148 ,Фаx: 017/815-866 ,е-маил: office@vodsurd.rs 

шифра делатности : 3600 матични број : 07180101 ПИБ:100948572 

текући рачуни : 160-7173-91 Банка Интеса , 205-30027-23 Комерцијална банка 

дел.број       662     од 01.03.2018 

 
Наручилац ЈП”ВОДОВОД“ 

Адреса Ул. Српских Владра 67 

Место Сурдулица 

Интернет страница www.vodsurd.rs 

ПИБ 100948572 

Матични број 07180101 

 

 

       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

           

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

УСЛУГЕ :узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода 

и вода за пиће 
 

 

         ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈН бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/18 

4. Рок за подношења понуда: 

 12.03.2018.године до  12
00

 часова   

 

5. Место, датум и време отварања понуде: 

 Управа  ЈП"Водовод"  12.03.2018.године  са почетком   у  12
15

 часова 

 

98000000-Остале јавне, друштвене и личне услуге 

 

     
 

Сурдулица, март   2018. године 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2016 и 

68/2016) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 

86/2016), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 659 од  

01.03.2018год.  и Решења о образовању комисије, бр. 660 од  01.03.2018год.  наручилац је 

припремио 

 
 
 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

 
 

Предмет јавне набавке: услуга  
узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће 

(редни број:ЈНМВУ02/18) 
Ова  јавна набавка није обликована по партијама 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
_________________________________ 

Март  2018. године 
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Назив  Страна 

Општи подаци о јавној набавци  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-oбразац  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-oбразац  

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ-oбразац  

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду  

Подаци о предмету јавне набавке  

Образац понуде  

СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОБИМ УСЛУГЕ-(Структура цене)  

Образац изјаве о испуњености услова  

Образац -ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧАО ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Образац ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Образац-о независној понуди  
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

ИЗЈАВА О ИЗЈАВА о УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА  
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
 

ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА--ддооббрроо  ииззвврршшеењњее  ппооссллаа  
ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА--ооззббииљљнноосстт  ппооннууддее   
ООббррааззаацц  ттрроошшккооввее  ппррииппррееммаањњее  ппооннууддее   
ММооддеелл  ууггооввоорраа  
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прилог 1 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(Попунити штампаним словима и приложити уз понуду) 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

 

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И НАЗИВ БАНКЕ  

МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ОБВЕЗНИК ПДВ             

 
ДАТУМ: 

____________________________ 
ПОТПИС  И ПЕЧАТ 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, образац мора бити оверен и потписан од 
стране овлашћеног лица понуђача. 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
(Попунити штампаним словима и приложити уз понуду) 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И НАЗИВ БАНКЕ  

МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ОБВЕЗНИК ПДВ             

 
ДАТУМ: 
 

__________________________ 
ПОТПИС  И ПЕЧАТ 

 
 

напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем. Уколико има више подизвођача у том случају образац копирати, попунити од стране 
сваког понуђача који је подизвођач, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал. 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
(Попунити штампаним словима и приложити уз понуду) 

 

НАЗИВ   

АДРЕСА   

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ЗАСТУПАЊЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

ТЕКУЋИ РАЧУН  И НАЗИВ БАНКЕ  

МАТИЧНИ БРОЈ ПРЕДУЗЕЋА  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ  

ОБВЕЗНИК ПДВ             

 
ДАТУМ: 
 

____________________________ 
ПОТПИС  И ПЕЧАТ 

 

 
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико има више понуђача у заједничкој понуди у том случају 
образац копирати, попунити од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, при чему 
печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал. 
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Обавезни услови 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

 

4. ( члан 75. став 1. тач. 5)Да има важећу  акредитацију издату од стране 

Акредитационог тела Србије (АТС) (SRPS ISO/IEC 17025) за : физичка, хемијска, 

биолошка и микробиолошка  испитивања воде за пиће ( површинска 

,изворска,чесменска), хлорисана вода за пиће, површинске воде и отпадне воде, 
                      Важећи Сертификат о акредитацији 

Важеће решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка 

дирекција за воде, којим  је овлашћен за узорковање и физичко-хемијска, биолошка 

,микробиолошка и радиолошка испитивања квалитета површинских, подземних и отпадних 

вода. 

 

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 

1.2. Додатни услови 
нема 

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 
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понуђача.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом,  

осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона – Важећу акредитацију (Може доставити и 

скраћени обим акредитације). може и у виду неоверене копије.  

-важећи сертификат - може и у виду неоверене копије 

- Важеће решење  ресорног Министрства -може доставити и у виду неоверене копије 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача,), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 

и оверену печатом. 

 

Напомена: 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 

понуђача. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

 

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. 

 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.  
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Напомена:  

Уколико се понуђач  определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује 

изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-

а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 

финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

 



 10/34 

 
 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________  (навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке услуге: узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и 

вода за пиће број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Достављамо: (  копију  ,оверену копију , оригинал (заокружити))  
1.)  Акредитацију или скраћени обим, акредитација минимално садржи: Физичка, хемијска ,биолошка, и 

микробиолошка   испитивања отпадних , површинских вода и вода за пиће  или  садржи   онај  део  претходно 
наведеног обима  везан за посао  који је поверен подизвођачу или члану групе 
2.) Важећи Сертификат о акредитацији 
3.) Важеће Решење од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, којим се овлашћује понуђач за 
испитивање квалитета површинских и отпадних. 

 

 

Место:  

 

Датум: 

 

 

М.П 

Понуђач: 

 

 

    

    

    

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________(навести назив подизвођача 

у поступку јавне набавке услуге: узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и 

вода за пиће број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

  

Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

Место:  

 

Датум: 

 

 

М.П 

Подизвођач: 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

 

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА  

УЛ .  СРПСКИХ  ВЛАДРА  6 7 , 1 7 5 3 0  СУРДУЛИЦА ,  са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку УСЛУГА – набавке услуге: узорковање и анализа отпадних вода ,површинских 

вода и вода за пиће ЈН број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18- НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.03.2018 до 

12
00

 часова.  

 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

  Понуда мора да садржи:  
 О б а в е з н и   д о к у м е н т и 

1  Попуњен, потписан  и оверен  образац  општи подаци о понуђачу  

2  Попуњен Образац е подаци о  подизвођачу   ако   подноси понуду са подизвођачем 

3  Попуњен Образац   ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ  ако се подноси заједничка понуда 

4  Попуњен, потписан и оверен  образац  понуде  

5  Попуњене ,потписане и оверене Изјаве о испуњености услова ИЗ ЧЛ. 75.или (оригинал или  оверена 

копија  или  неоверенакопија) докумената којима се доказује испуњеност  услова 

6  Бланко соло менице за озбиљност понуде са меничним овлашћењем и копију картона депонованих 

потписа 

7  Попуњен потписан  и оверени  модел уговора 

8  Попуњен ,потписан и оверен образац структуре цена  

9  Попуњен, потписан и оверени  образац  

10 Попуњен, потписан и оверен  образац ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН  

11 Попуњен, потписан и оверен  образац ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ 

ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Ова јавна набавка није подељена по партијама 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА  УЛ .  СРПСКИХ  

ВЛАДРА  6 7 , 1 7 5 3 0  СУРДУЛИЦА ,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку УСЛУГА – 

набавке услуге: Анализа воде  ЈН број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18- 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  

“ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА  УЛ .  СРПСКИХ  ВЛАДРА  6 7 , 1 7 5 3 0  

СУРДУЛИЦА  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге: Анализа воде  ЈН број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге: Анализа воде  ЈН број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18- НЕ 

ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде понуде за јавну набавку услуге: Анализа воде  ЈН број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18- НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге: Анализа воде  ЈН број. 1.2.2 ЈНМВУ02/18- НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 

VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност .Понуђач у 

потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
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утврђивања испуњености тражених услова. 

Напомена: 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која 

се извршава преко тог подизвођача. Уколико наручилац предвиђа наведену могућност, 

дужан је да у овом делу конкурсне документације у складу са чл. 80. ст. 11. Закона, 

дефинише правила поступања у вези са преносом доспелих потраживања директно 

подизвођачу, односно у вези са ст. 9 и 10. истог члана. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

садржи: 

 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

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

3) Могу и да се друга питања  уређују наведеним споразумом. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 
Услови плаћања 

Плаћање ће се извршити у року од  (минимум 40 максимум 45 дана) од дана квалитетног  извршења 
услуге и уредно примљене фактуре. 
Рок и место пружања услуге 
Узорковање и анализа квалитета површинских , отпадних вода и вода за пиће  ће се обављати : 
*ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ:једном у три месеца(март,јуни,септембар и децембар), годишње 
(тромесечно) односно 4 пута годишње са узорковањем са 4 места. 

*Вода за пиће Водовод  Сурдулица- Основни преглед  3  пута месечно у једнаким временским  размацима  са  7 места 

узорковања-један  периодични преглед   на годишњем нивоу размацима  са  7 места узорковања 

*Вода за пиће водовод Власина - Основни преглед  1 једном  месечно   са 4 места узорковања 

- један  периодични преглед    на годишњем нивоу са 4 места узорковања 
 

-Вода са јавних чесми Једном месечно   са 2 јавних чесми У периоду од 01.04.2018до 30.09.2018, Са сваке чесме по  

један узорак укупно 2 узорка по контроли 
 

 -Узорковање ће се вршити  по динамици понуђача у складу са  датом понудом и 
важећим прописима   а у неким случајевима и  на  позив наручиоца где је рок  од 
(минимум 1) дан од  дана пријема  позива  (телефоном,факсом мејлом препорученом 
пошиљком) упућеног од стране наручиоца 
-рок за достављање резултата и  Стручног мишљења је: максимум 10 дана  од дана узорковања  
-Место узорковања је на територији  општине   Сурдулица 

( водовод у Сурдулици Водовод на власини, власинско језеро  и постројење за пречишћавање отпадних 
вода у село Алакинце ,Сурдулица,.) 
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-Резултати испитивања и стручно мишљење доставља се на адреси наручиоца  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 
Цена у понуди мора бити изражена у динарима без ПДВ-а, са свим припадајућим трошковима: 
превоз,узорковање, анализа, израда , штампање , достављање  резултата ,Стручног мишљења и сл. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

10.1. Измене уговора о јавној набавци  

   У колико дође  до промене у прописима који регулишу  област предмета  јавне 

набавке (повећање обима, увођење нових испитивања и слично) исто  биће   регулисано  

анексом уговора према условима из понуде 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 

(од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
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документације. 

Наручилац ће на писани захтев (који може поднет :електронском поштом, факсом ,пошто или 

лично) вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

Средство финансијског обезбеђења за: 

 

1) За добро извршење посла 

Изабрани понуђач се обавезује  да у року од 7 дана од дана закључења уговора (или у 

тренутку закључења уговора достави наручиоцу:  

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% (од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. са роком важности који је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 

Након реализације менице за доброизвршење посла изабрани понуђач је  у обавези да 

достави Другу меницу за доброизвршење посла под истим условима као и предходна. 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму 

 

  У случају да  изабрани понуђач не достави горе тражено Наручилац ће  уновчити меницу за 

озбиљност понуде и уговор неће бити потписан   

 

 

12.1. РАЗЛОЗИ ЗА ОДУСТАЈАЊЕ: 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча 
или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 
току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно 

наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних 
набавки  у року од три дана од дана доношења одлуке. 

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања 
понуде из члана 88. став 3. овог закона. 

Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове припремања понуде из 
члана 88. став 3. овог закона. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
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ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске 

поште на е-маил office@vodsurd.rs или факсом на број 017-815-866 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈНМВ - ЈН бр. 1.2.2 

ЈНМВУ02/18 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

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

продужењу рока за подношење понуда. 

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

Закона. 

ИСКЉУЧИВО РАДНИМ ДАНИМА (ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК) ОД 07
00

 ДО 15
00

 ЧАСОВА  А 

НЕ И (ПРАЗНИКОМ И НЕРАДНИМ ДАНИМА (СУБОТАИ НЕДЕЉА) ) 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  
 

 



 18/34 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену ,  наручилац ће донети 

одлуку о додели уговора применом резервног елемента критеријума - жребањем 

(извлачење из шешира).  
 

Уколико се јави потреба за применом овог елемента критеријума, наручилац ће 

позвати све понуђаче да присуствују жребању, на који начин ће се обезбедити јавност и 

транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Жребање 

ће се обавити и у ситуацији ако само један понуђач присуствује жребању. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 

набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева). 

 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 

office@vodsurd.rs  или факсом на број 017-815-866   или препорученом пошиљком са 

повратницом.  

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 

и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог 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 става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

 

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

заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
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подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 

3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки најкасније у року од два(2) дана од дана пријема захтева за заштиту права, које 

садржи податке из Прилога 3Q уз ЗЈН. 

 

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

уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  

Позив на број: ЈН бр. 1.2.2 ЈНМВУ02/18 

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 

Корисник: Буџет Републике Србије. 

 

Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 
 

 
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у  
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
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Техничка спецификација  

Узорковање и анализа квалитета вода 
 

Испитивање отпадне воде обавити према: Правилнику о начину и минималном броју 
испитивања квалитета отпадних вода („Сл.гласник СРС" бр. 47/83 и 13/84 испр.) и Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС", 
бр. 67/2011,48/2012  и 1/2016). 
За анализиране узорке доставити извештаје о испитивању и стручно мишљење на основу Правилника 
о опасним материјама у водама („Сл.гласник СРС" 31/82)  

ИСПИТИВАЊЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ОБАВИТИ ПРЕМА: ПРАВИЛНИКУ О НАЧИНУ УЗИМАЊА УЗОРАКА И МЕТОДАМА ЗА 

ЛАБОРАТОРИЈСКУ АНАЛИЗУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ (СЛ.ЛИСТ СФРЈ БР.33/87  ПРАВИЛНИКУ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ 

ВОДЕ ЗА ПИЋЕ (СЛ.ЛИСТ СФРЈ БР.42/98 и 44/99). 
 
ЗА АНАЛИЗИРАНЕ УЗОРКЕ ДОСТАВИТИ ИЗВЕШТАЈЕ О ИСПИТИВАЊУ И СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ПИЈАЋЕ 

ВОДЕ. 
Узорковање, анализе , извештаји  и  друго  исто тако требају бити у складу са :  

Уредбе о класификацији вода („Сл. лист СРС" 5/68) ,Уредбе о класификацији вода међурепубличких 

водотока, вода („Сл. лист СФРЈ" 6/78), ).Законо о водама ("Службени гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12) 

Законa о безбедности хране ("Службени гласник РС 41/2009), и осталим важећим прописима 
Обавеза Извршиоца услуге је да: 

Изврши узорковање воде на територији  Оопштине  Сурдулица  у обиму и динамици  наведене у 
спецификацији у обрасцу понуде или по пријему позива од стране  наручиоца, 
Достави резултате анализе,стручно мишљење о квалитету  воде за пиће ,отпадних  и површинских 

вода. 
Упознат и сагласн са  позивом, упутством и техничком спецификацијом 
 
 
 
 
Место и датум МП  

 

  Понуђач 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  
 

ЈНМВУ02/18 

Назив Понуђача:  Седиште: 

ПИБ:  Матични број: Шифра делатности: 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

ПОНУДА бр Датум понуде: 

Понуду подносимо (заокружити) 

А) Самостално Б) са подизвођачем Ц) Заједничку понуду 

 
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга – узорковање и 

анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће, бр. ЈНМВУ02/18 за потребе Јавног 
предузећа "Водовод" у Сурдулици, подносимо  понуду број _______ од ____________ (уписати број и 

датум понуде - попуњава Понуђач)  
 

Заједничка понуда: 
Учесници у заједничкој понуди 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Понуда са подизвођачем/има: 
Сви подизвођачи 

(навести назив и седиште свих подизвођача) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
-Рок важења понуде:  _______Дана(минимум 60 дана) 
 
-Услови плаћања: Плаћање за извршену услугу је  у року од _______дана од дана фактурисања за  
извршене услуге (минимум 40  максимум 45 дана) 
 
-Достава извештаја и стручног мишљења: у року од _________ дана узорковања: (максимум 10 дана ) 
 
Узорковање ће се вршити  по динамици понуђача у складу са  датом понудом и важећим прописима а у 
неким случајевима и по позиву наручиоца .   
 
-Рок за узорковање по пријему захтева од стране наручиоца  је 1 (један) дан  а исти се може   

  упутити телефоном,факсом, електронском поштом или препорученом пошиљком. 
 
-Резултати испитивања и стручно мишљење доставља се на адреси наручиоца  

 

I Укупно ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ:  динара 

II Укупно вода за пиће  водовод Сурдулица:  динара 

III Укупно вода за пиће  водовод Власина:  динара 

I V Укупно јавне чесме:  Динара 

СВЕГА БЕЗ ПДВ:  Динара 

ПДВ____%  Динара 

Укупно са ПДВ  Динара 
 

Место и датум,  

 М.П 

Понуђач 
 
 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОБИМ УСЛУГЕ-(Структура цене) 
 

Р.бр Локација 

ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

једном у три месеца(март,јуни,септембар и 
децембар), годишње (тромесечно) односно 4 пута 

годишње са узорковањем са 4 места. 

 
Број контрола 
на годишњем 

нивоу 

 
ЦЕНА 

По контроли 

 
Укупно 

=4x5 

1 2 3 4 5 6 

I 

Постројење за 
пречишћавање  
Отпадних вода   
УПОВ –с. Алакинце 

-река Врла 50 метара узводно од постројења (површинска) 
-на улазу у постројење(отпадна) 
-на излазу из постројења (отпадна) 
-река Врлла150метара низводно од постројења (површинска) 

4   

Укупно ОТПАДНЕ И ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ:  
 

Укупно  на годишњем 
нивоу Р.бр Локација 

Вода за пиће Водовод  Сурдулица 
-Основни  преглед  3  пута месечно у једнаким 
временским  размацима  
- Периодични   преглед  1 пут  на годишњем нивоу 

Врста прегледа број 

 
ЦЕНА 

По прегледу 

 
Укупно 

=5x6 

1 2 3 4 5 6 7 

Основни преглед 35   I I 
 

 

Водовод 
Сурдулица 

-1 узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за 
пречишћавање воду за пиће „Калифер“  Сурдулица 
1 узорак са првог точећег места 
5- узорка на мрежи по избору наручиоца 
Укупно  7  узорковања по контроли 

Периодични   

преглед 

1 

 

 

 
 

 локација Врста прегледа 
број места узорковања 

(точећа места) 
ЦЕНА 

По прегледу 
укупно 

 
Водовод 

Сурдулица 
Ванредни основни  преглед   за 1(једно) точеће место 
(место узорковања) 21   

Укупно вода за пиће  водовод Сурдулица:  

 
Укупно  на годишњем нивоу 

Р.бр Локација 

Вода за пиће водовод Власина 
-Основни  преглед  1 пута месечно  
-Периодични   преглед  1 пут  на годишњем нивоу 
Анализа( V) 1 пут  на годишњем нивоу Врста прегледа број 

 
ЦЕНА 

По прегледу 

 
Укупно 

=5x6 

1 2 3 4 5 6 7 

Основни преглед 11   -1 узорак -Сирова вода пре уласка у постројењу за 
пречишћавање воду за пиће „Метлике“  на Власини 
1 узорак са првог точећег места 
2 узорка на мрежи по избору наручиоца 
Укупно  4  узорковања по контроли 

Периодични   

преглед 
1   III 

Водовод 
Власина 

Анализа( V)-велика анализа са нових извора 
 1 узорак са првог точећег места-по позиву 
наручиоца 

1   

 локација Врста прегледа 
број места узорковања 

(точећа места) 
ЦЕНА 

По прегледу укупно 

 
Водовод 
Власина 

Ванредни основни  преглед   за 1(једно) точеће 
место (место узорковања) 

12   

Укупно вода за пиће  водовод Власина:  

Р.бр Локација Јавне чесме  
 

 
Број контрола 
на годишњем 

нивоу 

 
ЦЕНА 

По контроли 

 
Укупно 

=4x5 

1 2 3 4 5 6 

I V 

Јавне чесме  поред 
пута  Сурдулица 

Власина и на самој  
Власини 

Једном месечно (или по позиву наручиоца) са 2 јавних чесми 
У периоду од 01.04.2018 до 30.09.2018 
Са сваке чесме по  један узорак укупно 2 узорка по контроли  

6   

Укупно  јавне чесме:  

Ценом услуга обухваћени су и сви трошкови које Извршилац услуга има у вези: трошкова 
превоза, приступа месту узорковања, узимању узорка, анализа , израда ,штампање и достављање  

резултата и Стручног мишљења. 
 Цене су фиксне и немогу се мењати за све време трајање уговора  уговора. 
 

Место и датум,  

 М.П 

Понуђач 
 
 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

И З Ј А В А 
 
 

Изјављујемо да смо разумели и у потпуности прихватили све услове Наручиоца у вези учешћа у 

предметној набавци, као и услове и захтеве из Конкурсне документације за набавку услуга - 

узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће бр ЈНМВУ02/18, за 

потребе Јавног  предузећа Водовод,  Сурдулица. 
Јемчимо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу за аутентичност и истинитост аката 

у вези статуса правног лица и елемената понуде. 
 
Уколико наша понуда буде прихваћена као најповољнија, обавезујемо се да закључимо уговор са 
наручиоцем према датој понуди.     
 
Овом изјавом истичемо намеру да у духу добрих пословних обичаја приступимо учешћу у овом поступку 
јавне набавке. 
              
              
               Датум                                            Понуђач   
 
____________________                                                       _________________ 
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Назив понуђача  

Адреса  

ПИБ  

 
Изјављујемо под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, да смо понуду  поднели независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.   
 
 
          Место и датум ,                                                          Понуђач, 
 
 
_______________,___.___.2015. год.              __________________________ 
                                                             
 
 
 
 



 25/34 

 
 
 
 

Назив понуђача  

Адреса  

ПИБ  

 
 

ИЗЈАВА 
 
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
 

 
 
          Изјављујем, под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, да смо уредно 
извршавали обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама (пружања услуга). 
 
 
 
 

            Датум                                           Понуђач   
 
 
____________________                                                       _________________ 
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- За  заједничку понуду - 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИМ ГРУПА ПОНУЂАЧА ДЕФИНИШЕ НОСИОЦА ПОНУДЕ 

 

               Број и датум понуде:____________________- (попуњава понуђач) 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци услуга- узорковање и анализа 
отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће  у постуку јавне набавке мале вредности број 
ЈНМВУ02/18, за потребе ЈП. "Водовод" у Сурдулици.  
 
Овлашћујемо члана групе _______________________________________ (уписати назив и седиште 
овлашћеног члана групе-попуњава понуђач) да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред 
наручиоцем, који ће у име групе понуђача потписати уговор и издати рачун Наручиоцу.  
Број рачуна на који ће бити извршено плаћање______________________ банка________________ 
(уписати број рачуна и назив банке - попуњава понуђач). 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 
АДРЕСА 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА 
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени члан:  Потпис овлашћеног лица: 

__________________ 

м.п. 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 

_____________________ 

м.п. 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 

_____________________ 

м.п. 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 

_____________________ 

м.п. 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 

_____________________ 

м.п. 

 

Место и датум  

___________________,___.___.2018. 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача. 

Напомена: 

 Изјаву попуњавају само понуђачи у случају да наступају у заједничкој понуди. 
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ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У вези јавне набавке бр. ЈНМВУ02/18, чији је предмет набавка услуга- узорковање и анализа отпадних 
вода ,површинских вода и вода за пиће   изјављујемо да наступамо са подизвођачем/има и у наставку 
наводимо његово учешће у вредности:  
 

у понуди подизвођач ________________________________________ (уписати назив, седиште и адресу 

подизвођача) ће извршити у делу _____________________________________________________________   

што износи _________% (уписати проценат) УКУПНЕ вредности набавке  без ПДВ-а. 

у понуди подизвођач ________________________________________ (уписати назив, седиште и адресу 

подизвођача) ће извршити у делу ____________________________________________________________ 

  што износи _________% (уписати проценат) УКУПНЕ  вредности набавке  без ПДВ-а. 

у понуди подизвођач ________________________________________ (уписати назив, седиште и адресу 

подизвођача) ће извршити у делу ____________________________________________________________   

што износи _________% (уписати проценат) УКУПНЕ  вредности набавке  без ПДВ-а. 

 

Напомена: Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има. 

         

                   Место и датум,                                                                                                      Понуђач 

_______________,___.___.2018.                                                                                   ___________________           
(потпис и печат овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН 
ЈНМВУ02/18 

 

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач 

______________________________________________________________________ 

(Навести назив понуђача) 

 даје следећу  

     ИЗЈАВУ 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и  кривичном  одговорношћу да смо поштовали обавезе 

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

заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

и немамо  забрану обављања делатности која је на сназиу време подношења понуде. 
 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Јавна набавка број: ЈНМВУ02/18,  
Предмет јавне набавке:  услуга узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за 
пиће 
 

 
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦА СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА  
 

 
 
 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у уговореном року, у случају избора наше понуде као 
најповољније, доставити Наручиоцу „соло“ меницу са клаузулом „без протеста“ са меничним 
овлашћењем (ОБРАЗАЦ 5б) за: 
 
 

• добро извршење посла на износ од 10% од вредности уговора, са роком важења до коначног 
извршења уговора; 

 
и  копије картона са депонованим потписима овлашћених лица извршиоца услуга. 
 
 
 

 
 
 

У                                  Датум, 
М.П. 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ 5б 
ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА  

((ззаа  ддооббрроо  ииззвврршшеењњее  ппооссллаа))  

 
На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 

46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената 

платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________ из ______________________ , ___________________________ 
           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 

 
______________  , _____________  , ___________________________ , ___________________________ 
 (матични број)            (ПИБ)                        (текући рачун)                                (банка) 

 
доставља:   

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  

ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

 
КОРИСНИК: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА  

ттееккуућћии  ррааччуунн  ::  : 160-7173-91 Banca Intesa   

 
за обезбеђење реализације обавеза(добро извршење посла) у поступку јавне набавке услуга 
узорковање и анализа отпадних вода ,површинских вода и вода за пиће 

 , а на основу наше понуде  бр. ____________   од  ______. 2018.год. и Уговора 

Бр:_______од______.2018 

достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________  
 

 

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

 

 

ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА   да меницом, датом на име 

гаранције неиспуњења обавеза(добро извршење посла)  по основу наше понуде бр. ________  од  

______._____. 2018.год и Уговора Бр:_______од_____.___.2018. год,  на износ од (10% уговорене 

вредност без  ПДВ)______________________динара и словима : _____________________________ 

динара- безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца 

менице из новчаних средстава . 

  

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде и и 

Уговора Бр:_______од_____.___.2018 дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на 

текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Овлашћење важи до __. ____. 2018.год. 

 

  
 

М.П. 
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
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ОБРАЗАЦ 5а 
ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА  

((ззаа  ооззббииљљнноосстт  ппооннууддее  ))  

 
На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 

46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената 

платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________ из ______________________ , ___________________________ 
           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 

 
______________  , _____________  , ___________________________ , ___________________________ 
 (матични број)            (ПИБ)                        (текући рачун)                                (банка) 

 
доставља:   

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  

ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

 
КОРИСНИК: ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА  

ттееккуућћии  ррааччуунн  ::  : 160-7173-91 Banca Intesa   

 
за обезбеђење озбиљност понуде у поступку јавне набавке услуга- узорковање и анализа отпадних 

вода ,површинских вода и вода за пиће , а на основу наше понуде  бр. ____________   од  ______.___. 

2018.год.  
достављамо 1 (једну) бланко сопствену меницу, серијски број:  ______________________________  

 

 

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

 
 

ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  “ВОДОВОД  “  СУРДУЛИЦА   да меницом, датом на име 

гаранције неиспуњења обавеза(озбиљност понуде)  по основу наше понуде бр. ________  од  

______._____. 2018.год  на износ од (10% понуђене  укупне вредности без 

ПДВ)______________________динара и словима : _____________________________ динара- 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 

извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из 

новчаних средстава . 

  

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде бр. 

________  од  ______._____. 2018.год  дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима 

на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Овлашћење важи до ___. ____. 2018.год. 

 

  

 
М.П. 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
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Назив понуђача  

Адреса  

ПИБ  

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

За припрему понуде ради учешћа у поступку  јавне набавке ЈНМВУ02/18, наручиоца ЈП. "Водовод" у 
Сурдулици, имали смо трошкове по достављеној спецификацији:  

Врста трошкова Износ 

  

  

  

  

  

  

  

                                          УКУПНО:  

 
У случају већег броја колона оригинал обрасца треба копирати и попунити, потписати и оверити. Уколико 
дође до исправке у подацима исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач, а накнаду трошкова од  
наручиоца може тражити само у случају из члана 88. став 3. Закона о јавним  
набавкама. 

    Место и     датум,                                                                                      Понуђач, 
______________ , ___.___.2018.год.                                    __________________________ 
                 
                                                                  (потпис и печат овлашћеног лица) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР 
о јавној набавци услуга 

Узорковање и анализа квалитета отпадних, површинских вода  и вода за пиће 
 
 

                    Закључен на основу правноснажне одлуке о избору најповољније понуде број _____ од ___ 
.____.2018. године донете по јавној набавци број ЈНМВУ02/18 од ________. године објављеном на 
порталу јавних набавки Управе за јавне набавке интернет страници наручиоца, између 
 

                    ЈП“Водовод“ Сурдулица, ул. Српских Владра 67,  матични број: 07180101; ПИБ 100948572; 

 текући рачун 160-7173-91 (Banca Intesa) заступаног по директору предузећа Оливере Ристћ дипл.ецц. (у 
даљем тексту Наручилац) с једне и  
 
  ''_______________________________________________________'' 
 са седиштем у _________________________________________________ 
улица _______________________________________________број____________  
матични број ___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________)  
заступаног по ______________________________ (у даљем тексту Извршилац) с друге стане по 
следећем: 
 
 
Ако је дата заједничка понуда / понуда групе понуђача 
 
                    ''_______________________________________________________'' са седиштем у 
_________________________________________________ 
улица_______________________________________________број____________ матични број 
___________________; ПИБ ____________________________, Текући 
рачун_________________________ код _______________________) заступаног по 
______________________________________________________ (у даљем тексту Извршилац) 
 

 

Којим стране уговорнице уређују међусобна права и обавезе ради обављања послова 
узорковања отпадних, површинских вода  и воде за пиће и њиховог лабораторијског испитивања 
и достављања  анализа  и стручног мишљења о квалитету отпадних, површинских вода  и воде за 
пиће а у циљу редовне контроле квалитета отпадних, површинских вода  и воде за пиће. 

 
Члан 1. 

 
Обавезује се Извршилац да по позиву Наручиоца у пероду до 12 месеци рачунајући од дана 

закључења овог уговора, са свих контролних тачака узима узорке вода и да за потребе Наручиоца у 
циљу остварења сврхе овог уговора врши анализе на броју узорака и обиму испитивања појединачног 
узорка како је то дефинисано Техничком  спецификацијом  која је саставни део овог уговора те да 
извештаје и Стручно мишљење о квалитету вода доставља Наручиоцу а све у складу са својом понудом 
број ______ од __.__.2018. године који чини саставни део овог Уговора и Структуром цена који чини 
саставни део овог Уговора  .   

. 
Члан 2. 

 
Вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи ___.___,__ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

увећано за ____% ПДВ ___.___,__ динара, и укупно са ПДВ-ом износи ___.___,__ динара.  
Ценом услуга обухваћени су сви трошкови које Извршилац услуга има у вези: 

трошкова превоза, приступа месту узорковања, узимању узорка, анализа и достављање Стручног 
мишљења. 
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Члан 3. 

 
Обавезује се Извршилац услуге да узорковање изврши у периоду од 1 (једног) дана од дана 

достављања захтева а анализе и резултате анализа достави у року од најдуже ____ дана од дана 
узорковања. 
 

Члан 4. 
 
Место доставе анализа је седиште Наручиоца услуге у улици Српских Владра  број 67 у 

Сурдулици. 
 

Члан 5. 

 
Плаћање за извршену услугу је  у року од ________дана од дана фактурисања за извршене 

услуге. 
Члан 6. 

 У колико дође  до промене у прописима који регулишу  област предмета  јавне набавке 
(повећање обима, увођење нових испитивања и слично) Измене и допуне овог уговора вршиће се 
искључиво писменим путем у виду анекса 

 
Члан 7. 

 
Уколико због неквалитетно извршених услуга Наручилац претрпи штету Извршилац ће је 

надокнадити Наручиоцу услуга. 
 

Члан 8. 
 
У случају спора који би настао током извршења овог Уговора утврђује се надлежност 

привредног суда у Лесковац. 
Члан 9. 

Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 
печатом.Уговор  се потписује на рок трајања од  12 месеци , а ступа на снагу након истека Уговора са 
предходним извршиоцем  и рок трајања од 12 месеци овог Уговора почиње да тече од тог момента па 
све до потписивање новог Уговора. 

 
 

Члан 10. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака уговорна страна 

задржава по два  примерка. 
 
  

ИЗВРШИЛАЦ  УСЛУГЕ   НАРУЧИОЦ УСЛУГЕ 
   
   
   

  Оливера Ристћ,дипл.ецц. 
 


