
МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ КОНТРОЛЕ И АНАЛИЗЕ ВОДЕ  
 
Закључен између: 
Нарушипца ЈКП "Впдпвпд и канализација" са седищтем у Нпвпм Пазару,  
улица 28. Нпвембар 35  
ПИБ: 101788008 
Матишни брпј: 7194129 
Брпј рашуна:  160-7245-69 Банка Интеса 
Телефпн: 020/ 311 773  
Телефакс: 020/ 316 847 
кпга заступа  в.д. Генералнпг директпра  Градимир Недељкпвић диплпмирани екпнпмиста. 
(у даљем тексту: Нарушилац) 
и 
Ппнуђаша  __________________________________________са седищтем у ___________________________ 
улица ___________________________________________ 
ПИБ: _____________________   
Матишни брпј: ____________________  
Брпј рашуна:  ______________________________  Назив банке: _______________________________   
Телефпн:  ________________________  
Телефакс: ________________________ 
кпга заступа  ________________________________________________________________ 
(у даљем тексту: Ппнуђаш), 
 
Оснпв угпвпра: 
Јавна набавка бр. 19/20 
Брпј и датум пдлуке п дпдели угпвпра: ___________________________________   
Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. __________________ пд    ___________________ 
 
 

Члан 1. 
Предмет Угпвпра 
Предмет пвпг Угпвпра је 
Набавка услуга – Узпркпваое и анализа квалитета впде за пиће  
- дефинисане у кпнкурснпј дпкументацији. 
Саставни деп пвпг Угпвпра је Ппнуда ПОНУЂАЧА , кпја је дпстављена пп ппзиву и прихваћена пд стране 
НАРУЧИОЦА.  

Кпнтрпла хигејенске исправнпсти впде за пиће ппдрaзумева све активнпсти/ппслпве на испитиваоу квалитета и 
здравствене исправнпсти впде за пиће из извприщта, резервпарa и дистрибутивне мреже впдпвпда кпјима 
управља ЈКП Впдпвпд и канализација Нпви Пазар 

Члан 2. 

Цена 
Цене услуга  утврђене су ппнудпм ПОНУЂАЧА  у укупнпм изнпсу пд    
 ________________________________ динара без  урашунатпг  ПДВ-а. пднпснп,    
 _________________________________ динара са урашунатим ПДВ-пм. 
Ценпм услуга пбухваћени су сви трпщкпви кпје Исппрушилац услуга има у вези: трпщкпва превпза, приступа месту 
узпркпваоа, узимаоу узпрка, анализа и дпстављаое Струшнпг мищљеоа п хигијенскпј исправнпсти.  
Угпвпр ће се изврщавати дп прпцеоене вреднпсти јавне набавке кпја изнпси 4.500.000,00 динара без Пдв-а. 
 
 
 



Члан 3. 
Начин и местп узпркпваоа  
Услуга из шлана 1.пбухвата узпркпваое и кпнтрплу хигијенске исправнпсти впде за пиће систематским врщеоем 
микрпбиплпщке,физишке,физишкп хемијске и радиплпщке анализе у једнаким размацима у тпку гпдине, пднпснп 
у тпку месеца, и тп врщеоем: 
3.1   Нарушилац услуга ппверава  на врщеое ппслпва кпнтрпле и анализе впде  за пиће.   
Обавезује се Исппрушилац услуге да  пслпве кпји су предмет пве набавке  извщава у следећем пбиму:    
Узпркпваое и кпнтрпла хигијенске исправнпсти впде за пиће из градскпг впдпвпда Нпви Пазар утврђиваће се 
врщеоем пснпвним бактериплпщких и физишкп хемијских анализа и тп  

А) 6 пута месешнп са пп 9 узпрака и тп:  
- Узпрак сирпве впде  -  1 узпрак 
- Узпрак впде из резервпара впде за пиће  -  1 узпрак 
- Узпрак впде из впдпвпдне мреже -  7 узпрака 

 
Б) У тпку гпдине врщиће се два пута перипдишни физишкп хемијски преглед впде са пп два узпрка  впде из 
градскпг впдпвдпда Нпви Пазар. 
 
3.2.   Нарушилац услуга ппверава  на врщеое ппслпва кпнтрпле квалитета птпаних впда . 
Обавезује се Исппрушилац услуге да  пслпве кпји су предмет пве набавке  извщава у следећем пбиму:    
Узпркпваое и преглед  квалитета,  састава и пспбина птпадних впда  врщиће се: 
А)  4 пута гпдищнје са пп 6 узпрака и тп: 

- узпрак из реке Ращке узвпднп пд кплектпра  бр.1. – 1 узпрак 
- узпрак из реке Ращке низвпднп пд кплектпра  бр.1.  – 1 узпрак 
- узпрак из реке Ращке узвпднп пд кплектпра  бр.2.  – 2 узпрка 
- узпрак из реке Ращке низвпднп пд кплектпра  бр.2.  –  2 узпрка 
- узпрак птпадне впде из кплектпра бр. 1.  – 1 узпрак 
- узпрак птпадне впде из  кплектпра  бр.2.  –  2 узпрка 

Узпркпваое и анализа птпадне и решне впде пре и ппсле улива птпадне впде, врщиће се: 
Б)  4 пута гпдищное са пп 4 узпрка и тп: 

- птпадна впда – 2 узпрка 
- решна впда пре улива птпадне впде – 1 узпрак 
- решна впда ппсле улива птпадне впде -1 узпрак 
-  

Наручилац задржава правп да захтева већи брпј узпркпваоа и анализа впде за пиће кап и прпмену брпја и 
врсте параметара у складу са ппзитивнпправним прпписима, дп утрпшка средстава, према јединичним 
ценама кпје су исказане у Ппнуди Извршипца брпј _________ пд____________. 

 
Члан 4. 

Изврщилац се пбавезује да угпвпрену услугу врщи ппд услпвима, на нашин и у пбиму прпписаним 
ппзитивнпправним прпписима, технишким прпписима и усвпјеним стандардима шија је упптреба пбавезна, и тп у 
складу са:  

- Закпнпм п здравственпј защтити („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 72/09–др.закпн 88/10, 99/10, 57/11, 
119/2012, 45/2013-др.закпн); 

- Закпнпм п защтити станпвнищтва пд заразних бплести („Сл. гласник РС“, бр.125/04);  
- Закпнпм п санитарнпм надзпру („Сл. гласник РС“, бр.125/04);  
- Закпнпм п защтити живптне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09-др. закпн, 72/09-др. Закпн, 

43/11-пдлука УС); 
- Закпнпм п безбеднпсти хране („Сл. гласник РС“, бр.41/09);  
- Закпнпм п јавнпм здрављу („Сл. гласник РС“, бр.72/09);  
- Закпнпм п впдама, („Сл. гласник РС“, бр.30/10, 93/12);  
- Закпн п  защтити  пд јпнизујућих  зрашеоа  и  п  нуклеарнпј  сигурнпсти  („Сл.  гласник РС“,  36/2009  и  

93/2012) 
- Правилник п хигијенскпј исправнпсти впде за пиће („Сл. гласник РС“, бр.42/98, 44/99).  



- Правилник п границама садржаја радипнуклида у впди за пиће, живптним намирницана, стпшнпј храни, 
лекпвима, предметима ппщте упптребе, грађевинскпм материјалу и другпј рпби кпја се ставља у прпмет  
(„Сл. гласник РС“, бр.36/2018). 

 
Изврщилац се пбавезује да узпркпваое, трансппрт узпрака и анализе впде за пиће на терену пбавља према 
стандардима: 
 

- SRPS EN ISO 5667-1:2008, Квалитет впде - Узимаое узпрака Деп 1: Смернице за израду прпграма узимаоа 
узпрака и ппступке узимаоа узпрака, 

 
- SRPS EN ISO 5667-3:2018, Квалитет впде – Узимаое узпрака Деп 3: Смернице за защтиту и рукпваое 

узпрцима впде;  
- SRPS ISO 5667-5:2008, Квалитет впде;  
- SRPS EN ISO 19458:2009, Квалитет впде. 

 
Члан 5. 

Рпк  услуге узпркпваоа 
Обавезује се Исппрушилац услуге да узпркпваое изврщи у перипду пд 5 радних дана пд дана дпстављаоа захтева 
за узпркпваое и Извещтај п испитиваоу са струшним мищљеоем дпстави у рпку пд најдуже 14 радних дана пд 
дана узпркпваоа. 
Услуга ће се сматрати изврщенпм данпм кад се Нарушипцу дпставе анализе и резултати на адресу. 
 

Члан 6. 
Местп дпставе анализа  
Местп дпставе анализа и струшнпг мищљеоа је, ЈКП Впдпвпд и канализација - Филтерскп ппстрпјеое  у улици 
Хачет бб. Нпви Пазар. 
 

Члан 7. 
Виша сила 
Наступаое вище силе пслпбађа пд пдгпвпрнпсти Угпвпрне стране за кащоеое у изврщеоу угпвпрених пбавеза. О 
датуму наступаоа, трајаоу и датуму престанка вище силе, Угпвпрне стране су пбавезне, да једна другу пбавесте 
писменим путем у рпку пд 24 (двадесет шетири) шаса. 
Кап слушајеви вище силе сматрају се прирпдне катастрпфе, ппжар, ппплава, експлпзија, трансппртне несреће, 
пдлуке пргана власти и други слушајеви, кпји су Закпнпм утврђени кап вища сила. 
 
Кпнтрпла квалитета/гарантни рпк 
 

Члан 8.  
Изврщилац гарантује квалитет изврщене услуге у складу са ппзитивнпправним прпписима, нпрмативима и 
стандардима шија је упптреба пбавезна, актима и упутствима Нарушипца, у складу са пвим угпвпрпм и правилима 
струке, у супрптнпм Нарушилац мпже истаћи пригпвпр, ради кпнтрплнпг узпркпваоа пд стране независне 
пвлащћене лабпратприје. 
 
Изврщилац је дужан да недпстатке изврщене услуге, у ппгледу квалитета, птклпни пдмах без накнаде, пп првпм 
ппзиву Нарушипца, а најкасније у рпку пд 3 дана пд дана пријема ппзива електрпнскпм ппщтпм, у супрптнпм 
Нарушилац има правп да активира средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла. 
 
Нарушилац задржава правп да врщи кпнтрплнп узпркпваое ради кпнтрпле пд стране независне пвлащћене 
лабпратприје, у свакп дпба и без ппсебне сагласнпсти Извпђаша. 
 
Укпликп се кпнтрплнпм прпверпм квалитета изврщене услуге, устанпви усаглащенпст квалитета, Нарушилац снпси 
трпщкпве кпнтрплне прпвере квалитета. 
 



Укпликп се кпнтрплнпм прпверпм квалитета изврщене услуге, устанпви неусаглащенпст квалитета, Изврщилац 
снпси трпщкпве кпнтрплне прпвере и дужан је да надпканади све евентуалне щтете кпју је Нарућилац претрпеп, 

а кпје су настале кап ппследица неадекватних квалитета изврщене услуге. 

 
 

Члан 9. 
Угпвпрна казна 
Угпвараши су сагласни да је Изврщилац дужан да на име угпвпрне казне плати Нарушипцу изнпс пд 2 % пд укупнп 
угпвпрене вреднпсти без ПДВ-а, за сваки дан закащоеоа, укпликп свпјпм кривицпм касни са изврщеоем услуге, 
с тим да укупан изнпс угпвпрне казне не мпже прећи 5% пд укупнп угпвпрене вреднпсти без ПДВ-а, а на име 
накнаде щтете кпју би Нарушилац у тпм слушају претрпеп. 
 
У слушају наступаоа пкплнпсти из става 1. пвпг шлана, Нарушилац ће накпнпријема рашуна, п изврщеним 
задпцнелим услугамадпставити Изврщипцу писменп Обавещтеое да задржава правп на угпвпрну казну, кпје је 
Изврщилац дужан да прими. 
 
Правп Нарушипца на наплату угпвпрне казне не утише на оегпвп правп да захтева накнаду щтете, пднпснп укпликп 
је Нарушилац збпг закащоеоа Изврщипца са изврщеоем услуге претрпеп щтету кпја је већа пд изнпса угпвпрне 
казне, има правп захтевати разлику дп пптпуне накнаде щтете. 
 

Члан 10. 
Раскид Угпвпра 
 
Овај угпвпр се мпже раскинути у слушају наступаоа пкплнпсти кпје не зависе пд впље угпвпрних страна и кпје 
птежавају или пнемпгућавају изврщеое угпвпра, данпм дпстављаоа писменпг пбавещтеоа п птказу другпј 
угпвпрнпј страни, са птказним рпкпм пд 30 (тридесет) дана пд дана дпстављаоа писменпг пбавещтеоа п 
птказу другпј угпвпрнпј страни. 
 
Нарушилац има правп једнпстранпг раскида угпвпра у свакп дпба и без птказнпг рпка, укпликп Изврщилац не 
изврщава угпвпрене пбавезе на угпвпрени нашин, п шему ће писменп пбавестити Изврщипца. 
 
Раскид Угпвпра из претхпднпг става мпже да се изврщи самп укпликп је друга угпвпрна страна претхпднп 
уппзпрена на битне ппвреде или ппвреде кпје се ппнављају и укпликп исте није птклпнила у пстављенпм рпку 
кпји мпра бити разуман. 
 
Угпвпрна страна незадпвпљна испуоеоем угпвпрних пбавеза друге угпвпрне стране мпже захтевати раскид 
угпвпра, ппд услпвпм, да је свпје угпвпрне пбавезе у пптпунпсти и благпвременп изврщила. 
 

Члан 11. 
Измене и дппуне 
Измене и дппуне текста пвпг Угпвпра мпгуће су самп уз пристанак пбе Угпвпрне стране кпји је дат у писанпм 
пблику. 
 

Члан 12. 
Ступаое на снагу Угпвпра 
Овај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа пд стране пвлащћених лица пбе угпвпрне стране пбе Угпвпрне 
стране. 
 
Угпвпр се закљушује на перипд пд 12 (дванаест) месеци.  
 
Овај угпвпр престаје да важи и пре истека рпка из става 1. пвпг шлана, утрпщкпм укупнп угпвпрених средстава 
из шлана 2. пвпг угпвпра. 
 
Угпвпрне стране су сагласне да се евентуални сппрпви пп пвпм Угпвпру рещавају сппразумнп, а у слушају сппра 
угпварају стварну и месну надлежнпст  Оснпвнпг суда у Нпвпм Пазару. 
 



У слушају евентуалних неслагаоа угпвпрних страна у ппгледу примене пдредби пвпг угпвпра примеоиваће се 
пдредбе, Закпна п пблигаципним пднпсима и других ппзитивнпправних прпписа. 

 
Члан 13. 

Завршне пдредбе 
Овај Угпвпр сашиоен је у 6 (щест) истпветна примерка на српскпм језику, пд кпјих се свакпј Угпвпрнпј страни 
урушују пп 3 (три) примерка. 

 Саставни деп пвпг Угпвпра су и оегпви прилпзи, какп следи: 

 
Прилпг бр.1 - Ппнуда бр. ______ пд ________________ г. 
 
 

 
У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е: 

 
 
               ПОНУЂАЧ           НАРУЧИЛАЦ 
         ЈКП „Впдпвпд и канализација“ Нпви Пазар 
  в.д. Генералнпг директпра 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
     Градимир Недељкпвић дипл. ецц 

 


