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1
Узорак сирове 

воде  
Анализа 1 72

2
Узорак воде из 

резервоара воде 

за пиће

Анализа 1 72

3
Узорак воде из 

водоводне мреже 
Анализа 7 504

4

Периодично 

физичко хемијски 

преглед воде 

Анализа 1 2

 

А) 6 пута месечно са по 9 узорака и то

Б) У току године вршиће се два пута периодични физичко хемијски преглед воде са по два узорка  воде из градског 

водовдода Нови Пазар.

I. Контроле и анализе воде  за пиће.             Узорковање и контрола хигијенске исправности воде за пиће из градског водовода 

Нови Пазар утврђиваће се вршењем основним бактериолошких и физичко хемијских анализа (у свему према захтевима из 

техничке спецификације)

II. Контрола квалитета отпаних вода    Узорковање и преглед  квалитета,  састава и особина отпадних вода  вршиће сефизичко 

хемијска анализа и одређивање тешких метала (у свему према захтевима из техничке спецификације).

А)  4 пута годишње са по 6 узорака и то



5

Узорак из реке 

Рашке узводно од 

колектора бр.1

Анализа 1 4

6

Узорак из реке 

рашке низводно 

од колектора бр. 

1

Анализа 1 4

7

Узорак из реке 

Рашке узводно од 

колектора бр. 2

Анализа 1 4

8

Узорак из реке 

Рашке низводно 

од колектора  

бр.2

Анализа 1 4

9

Узорак отпадне 

воде из колектора 

бр.1.  

Анализа 1 4

10

Узорак отпадне 

воде из  

колектора бр. 2

Анализа 1 4

11 Отпадна вода Анализа 2 8

12
Речна вода пре 

улива отпадне 

воде

Анализа 1 4

13
Речна вода после 

улива отпадне 

воде.

Анализа 1 4

Б) Узорковање и анализа отпадне и речне воде пре и после улива отпадне воде, вршиће се 4 пута годишнње са по 4 узорка 

и то

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А:                                                                            

ПОНУЂЕНА ЦЕНА



Рок плаћања:  У року до 45(четрдесетпет ) дана од дана издавања исправног рачуна након сваке појединачно

извршене анализе

Рок важења понуде:  __________ дана од дана отварања (мин. 60 (шездесет )дана).

  

Рокови за извршења услуге  узорковања у редовним околностима ________  (максимум 5(пет) дана од дана 

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 израде и достављања: Извештаја о извршеном испитивању не може бити дужи од  

14 (четрнаест) дана од дана узорковања.

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су 

у обрасцу понуде.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују сви понуђачи

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структуре цене.

Датум Овлашћено лице

Напомена: понуђена цена обухвата све трошкове који су укључени у понуду.                                                                                                     

Понуђене цене служе за оцену понуде. Наручилац ће закључити уговор на процењену вредност јавне набавке.

ПДВ У %:

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ;



_______________ ___________________________-


