МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ И АНАЛИЗЕ ВОДЕ
Закључен између:
Наручиоца ЈКП "Водовод и канализација" са седиштем у Новом Пазару,
улица 28. Новембар 35
ПИБ: 101788008
Матични број: 7194129
Број рачуна: 160-7245-69 Банка Интеса
Телефон: 020/ 311 773
Телефакс: 020/ 316 847
кога заступа в.д. генералног директора Градимир Недељковић дипломирани економиста.
(у даљем тексту: Наручилац)
и
Понуђача __________________________________________са седиштем у __________________________
улица ___________________________________________
ПИБ: _____________________
Матични број: ____________________
Број рачуна: ______________________________ Назив банке: _______________________________
Телефон: ________________________
Телефакс: ________________________
кога заступа ________________________________________________________________
(у даљем тексту: Извршилац),
Основ уговора:
Јавна набавка бр. 19/20
Број и датум одлуке о додели уговора: ___________________________________
Понуда изабраног понуђача бр. __________________ од ___________________

Предмет Уговора

Члан 1.

Предмет овог Уговора је Набавка услуга – Узорковање и анализа квалитета воде за пиће и
контрола и анализа отпадних вода
- дефинисане у конкурсној документацији.
Саставни део овог Уговора је Понуда ПОНУЂАЧА број__________од ______________.године.
Контрола хигијенске исправности воде за пиће подрaзумева све активности/послове на испитивању
квалитета и здравствене исправности воде за пиће из изворишта, резервоарa и дистрибутивне мреже
водовода којима управља ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар
Члан 2.
Цена, рок и начин плаћања
Цене услуга утврђене су понудом ИЗВРШИОЦА у укупном износу од _________________динара без
урачунатог ПДВ-а. односно, __________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.
Ценом услуга обухваћени су сви трошкови које Извршилац услуга има у вези: трошкова превоза,
приступа месту узорковања, узимању узорка, анализа и достављање Стручног мишљења о хигијенској
исправности.

Плаћање ће се вршити након сваке појединачно извршене услуге, уплатом на текући рачун Извршиоца, у
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна који ће Извршилац доставити
Наручиоцу.
Уговор ће се извршавати до процењене вредности јавне набавке која износи 4.500.000,00 динара без
ПДВ-а.
Члан 3.
Начин и место узорковања
Услуга из члана 1.обухвата узорковање и контролу хигијенске исправности воде за пиће систематским
вршењем микробиолошке,физичке,физичко хемијске и радиолошке анализе у једнаким размацима у току
године, односно у току месеца, и то вршењем:
Врста анализе
Основни лабораторијски преглед воде "А" обима са мишљењем и
тумачењем
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошкe,
физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде основног
"А" обима према Правилнику, и то:
• у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1
• у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких
показатеља -сви параметри према Табели 3, изузев параметара
"Флуориди2" и "Специфичне материје које се очекују";
Израда извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са
специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за пиће;
Достављање Извештаја Наручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.
Периодични лабораторијски преглед воде "Б" обима са мишљењем и
тумачењем
Узорковање воде за пиће, пријем узорака, утврђивање микробиолошкe,
физичке, физичко- хемијске и хемијске исправности узорка воде проширеног
"Б" обима према Правилнику, и то:
• у погледу микробиолошких показатеља - сви параметри према Табели 1
изузев параметара под редним бројем 8 и 9
• у погледу физичких, физичко-хемијских, хемијских и радиолошких
показатеља -сви параметри из Табеле 3 изузев "Специфичне материје које
се очекују";
Израда Извештаја о узорковању, Извештаја о испитивању са
специјалистичким мишљењем о здравственој исправности воде за
пиће,Достављање Извештаја Наручиоцу и надлежној санитарној инспекцији.

Очекивани
број узорака
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Услуга из члана 1.обухвата контролу квалитета отпадне воде и то:
Преглед квалитета, састава и особина отпадних вода вршиће се четири пута годишње са шест тачака и
то:
• Из реке Рашке узводно од колектора 1
• Из реке Рашке низводно од колектора 1
• Из реке Рашке узводно од колектора 2
• Из реке Рашке низводно од колектора 2
• Отпадна вода из колектора 1
• Отпадна водa из колектора 2

Узорковање и анализа отпадне и речне воде пре и после улива отпадне воде, вршиће се 4 пута годишње
са две тачке и то:
Отпадна вода
• Речна вода пре улива отпадне воде
• Речна вода после улива отпадне воде
Наручилац задржава право да захтева већи број узорковања и анализа воде за пиће и отпадне
воде као и промену броја и врсте параметара у складу са позитивноправним прописима, до
утрошка средстава, према јединичним ценама које су исказане у Понуди Извршиоца број
_________ од____________.
Члан 4.
Извршилац се обавезује да уговорену услугу врши под условима, на начин и у обиму прописаним
позитивноправним прописима, техничким прописима и усвојеним стандардима чија је употреба
обавезна, и то у складу са:
• Утврђивање и праћење квалитета и здравствене исправности воде за пиће (узорковање, анализа и
израда стручног мишљења о хигијенској исправности воде) спроводи се, под условима, на начин и у
обиму прописаним позитивно правним прописима, техничким прописима и усвојеним стандардима
чија је употреба обавезна:
• Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019);
• Закон о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016,68/2020 и
136/2020);
• Закон о санитарном надзору („Сл. гласник РС“, бр.125/04);
• Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.
Закон, 43/11-одлука УС, 14/2016,76/18,95/18-др. закон и 95/18-др. закон);
• Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр.41/09 и 17/19);
• Закон о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/16);
• Закон о водама, („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12,101/16,95/18);
• Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. гласник СРЈ“, бр.42/98, 44/99 и "Сл. гласник
РС" бр. 28/2019 ).
• Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној
храни,
• лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у
промет („Сл. гласник РС“, бр.36/2018).
•
•

Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање (“Сл. гласник РС”, бр.67/2011, 48/2012, 1/2016);
Правилником о начину и условима за мерење, количине и испитивање квалитета отпадних вода и
садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл.гласник РС“, бр.33/2016);

Извршилац се обавезује да узорковање, транспорт узорака и анализе воде за пиће на терену обавља
према стандардима:
- SRPS EN ISO 5667-1:2008, Квалитет воде - Узимање узорака Део 1: Смернице за израду програма
узимања узорака и поступке узимања узорака,
- SRPS EN ISO 5667-3:2018, Квалитет воде – Узимање узорака Део 3: Смернице за заштиту и
руковање узорцима воде;
- SRPS ISO 5667-5:2008, Квалитет воде;
- SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет воде.

Члан 5.

Рок услуге узорковања
Обавезује се Извршилац услуге да узорковање врши у следећим роковима:
Рокови за извршење услуге узорковања и анализе воде за пиће:
• Рок за извршење услуге узорковања у редовним околностима не може бити дужи од 3 (три) дана,
од дана пријема захтева Наручиоца.
• Рок за извршење услуге ванредног узорковања у редовним околностима не може бити дужи од 24
(двадесетчетири) сата, од пријема захтева Наручиоца.
• Рок за извршење услуге узорковања у ванредним ситуацијама: У случају потребе хитне
контроле, на захтев Наручиоца, узорковање воде за пиће врши се у року од 3 (три) сата.
• Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "А" обима не може бити дужи од 7 (седам) дана од
дана узорковања.
• Рок за извршење услуге анализе воде за пиће "Б" обима не може бити дужи од 14 (четрнаест)
дана од дана узорковања.
• Рок за израду и достављање Извештаја о извршеном испитивању воде за пиће не може бити
дужи од 3 (три) дана, од момента завршетка анализе.
Рокови за извршење услуге узорковања и анализе отпадне воде:
1. Рок за извршење услуге узорковања не може бити дужи од 7 (седам) дана од дана пријема захтева
Наручиоца.
2. Рок за извршење услуге израде и достављања Извештаја о извршеном испитивању не може
бити дужи од 14 (четнаест) дана од дана узорковања.
3. Рок за доставу Годишњег извештаја је 10. фебруар наредне године
Услуга ће се сматрати извршеном даном кад се Наручиоцу доставе анализе и резултати на адресу.
ЈКП Водовод и канализација - Филтерско постројење у улици Хаџет бб. Нови Пазар.
Члан 6.
Виша сила
Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених
обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, Уговорне стране су обавезне, да
једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне
несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.
Контрола квалитета/гарантни рок
Члан 7.
Извршилац гарантује квалитет извршене услуге у складу са позитивноправним прописима,
нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима и упутствима Наручиоца, у складу са
овим уговором и правилима струке, у супротном Наручилац може истаћи приговор, ради контролног
узорковања од стране независне овлашћене лабораторије.
Извршилац је дужан да недостатке извршене услуге, у погледу квалитета, отклони одмах без накнаде,
по првом позиву Наручиоца, а најкасније у року од 3 дана од дана пријема позива електронском поштом.
Наручилац задржава право да врши контролно узорковање ради контроле од стране независне
овлашћене лабораторије, у свако доба и без посебне сагласности Извршиоца.
Уколико се контролном провером квалитета извршене услуге, установи усаглашеност квалитета,
Наручилац сноси трошкове контролне провере квалитета.

Уколико се контролном провером квалитета извршене услуге, установи неусаглашеност квалитета,
Извршилац сноси трошкове контролне провере и дужан је да надоканади све евентуалне штете коју је
Наручилац претрпео, а које су настале као последица неадекватних квалитета извршене услуге.
Члан 8.
Уговорна казна
Уговарачи су сагласни да је Извршилац дужан да на име уговорне казне плати Наручиоцу износ од 2 %
од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, уколико својом кривицом касни са
извршењем услуге, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупно уговорене
вредности без ПДВ-а, а на име накнаде штете коју би Наручилац у том случају претрпео.
У случају наступања околности из става 1. овог члана, Наручилац ће након пријема рачуна, о извршеним
задоцнелим услугама доставити Извршиоцу писмено Обавештење да задржава право на уговорну казну,
које је Извршилац дужан да прими.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете,
односно уколико је Наручилац због закашњења Извршиоца са извршењем услуге претрпео штету која је
већа од износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете.
Раскид Уговора

Члан 9.

Овај уговор се може раскинути у случају наступања околности које не зависе од воље уговорних
страна и које отежавају или онемогућавају извршење уговора, даном достављања писменог
обавештења о отказу другој уговорној страни, са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана
достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.
Наручилац има право једностраног раскида уговора у свако доба и без отказног рока, уколико
Извршилац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин, о чему ће писмено обавестити
Извршиоца.
Раскид Уговора из претходног става може да се изврши само уколико је друга уговорна страна
претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у
остављеном року који мора бити разуман.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати
раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.
Члан 10.

Измене и допуне
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у
писаном облику.
Члан 11.

Ступање на снагу Уговора
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе Уговорне стране.
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци.
Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из става 1. овог члана, утрошком укупно уговорених
средстава из члана 2. овог уговора.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у
случају спора уговарају стварну и месну надлежност Основног суда у Новом Пазару.

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора
примењиваће се одредбе, Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.
Члан 13.

Завршне одредбе
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној
страни уручују по 3 (три) примерка.
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр.1 - Понуда бр. ______ од ________________ г.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Уговор ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли понуђач подноси заједничку
понуду, понуду са подизвођачем и слично.

