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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад, ул. Масарикова бр.17. www.vikns.rs  

 Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. 

Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12) 

 Предмет поступка јавне набавке: Мониторинг квалитета отпадних вода на 

изливима и квалитета површинске воде Дунава. 

 Резервисана набавка: не 

 Контакт:Дејан Лескур, факс 021/6572-023,телефон 021 488-33-35, адреса 

електронске поште dejan.leskur @vikns.rs. 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Мониторинг 

квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава. 

 Назив услуге из ОРН- Лабораторијске услуге 71900000. 

      3.  Опис партије, назив и ознака из општег речника набавке: нема 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима 

Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

доделе уговора о јавној набавци услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом  

одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и 

доставља у складу са конкурсном документацијом.  

 

1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.   

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 

2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 

У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

 

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није 

уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз 

понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или 

потписивање уговора.   

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2.- и 7.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан 

групе понуђача у своје име. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног 

отварања понуда.  

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 
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4.  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту 

где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се 

први пут отвара. 

 

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, 

21000 Нови Сад ул. Масарикова бр. 17. 

са назнаком:  

„Понуда за поступак јавне набавке мале вредности : Мониторинг квалитета отпадних 

вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава, број 13/14 – НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 

понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

Понуђач може поднети само једну понуду.  

 

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку 

понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог 

понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно 

учествовати само у једној заједничкој понуди.  

 

6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном 

облику, најкасније до истека  рока за подношење понуда.  

 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, 

означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на 

коверти ,,ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за 

поступак јавне набавке мале вредности Мониторинг квалитета отпадних вода на 

изливима и квалитета површинске воде Дунава, број 13/14 – НЕ ОТВАРАТИ".  

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда 

се неће разматрати,  већ ће се неотворена вратити понуђачу.  

 

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека  рока за 

подношење исте.  
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7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року 

одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 04.06.2014. 

године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, 

сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања 

понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, Масарикова 17, Нови Сад дана 04.06.2014.  године са почетком у 12,30 

часова.  
 

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да 

пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 

8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ 

ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног 

може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 

односи; 

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, 

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.  

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова 

групе понуђача.   

 

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке 

води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.  

 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу.  

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

 

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку 

закључења уговора, да Наручиоцу поднесе бланко соло меницу са меничним 

овлашћењем на износ од 15% вредности уговора, на име гаранције за добро извршење 

посла, без пдв-а. 

 

9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде 

морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и 

према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи 

податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту 

треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити 

одговорна за извршење набавке.  

 

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу 

са Законом.  

 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75.  став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се 

доказује испуњеност тих услова. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да 

испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

 

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе 

испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 

документацијом. 
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Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 

 

 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла  

 попуњен и оверен Образац бр. 1А – Подаци о понуђача из групе понуђача, за све 

остале чланове групе понуђача 

 

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 

понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и 

обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2.- и 7.- који попуњава, потписује и оверава сваки члан 

групе понуђача у своје име. 

 

10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца 

и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе 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. 

 

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 

понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 

закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 

предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 

извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 

пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.  

 

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. 

Закона о јавним набавкама. 

 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне 

набавке без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр.1.Б – 

Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује. 

 

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2.- и 7.А- који 

попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име. 

 

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75.  став 

1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 

 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона понуђач доставља и за 
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подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на 

агажовање подизвођача. 

 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.  

 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност Наручиоца. 

 

11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. Понуђач доставља једну 

понуду у писаном облику,  на приложеном Обрасцу понуде. 

 

Садржину понуде чине, поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености 

услова из чл. 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који 

су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 

 попуњен и оверен Образац бр.1.- Подаци о понуђачу  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Структура цене 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде,  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној 

понуди, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о испуњавању 

услова за учешће у поступку јавне набавке и докази одређени у одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, за понуђача и сваког члана групе понуђача  

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.А- Изјава подизвођача о испуњавању 

услова за учешће у поступку јавне набавке и докази одређени у одељку Услови 

за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, за сваког подизвођача  
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 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.- Референтна листа 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8/1.- потврде о референтним набавкама 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 9.- Модел уговора, у складу са  понудом 

 обрасци и докази у складу са тачком 9. овог упутства у случају да група 

понуђача подноси заједничку понуду, односно 10. ако понуђач подноси понуду 

са подизвођачем. 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 

информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног 

знања, Наручилац ће одбити као неосноване.  

 

12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, 

одбије све неприхватљиве понуде. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком: „Објашњења – позив за јавну 

набавку мале вредности бр. 13/14 “. Захтев за појашњењима у вези припремања понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и 

канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова 17 или факс број 021/ 6572-023 

или e mail dejan.leskur @vikns.rs у радно време Наручиоца од понедељка до петка у 

времену од 07,00-15,00 часова. 

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити 

понуђачу и ту информацију информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој 

интернет страници. 

 

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

 

14. ЦЕНА 

 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без пдв. 

У обрасцу структуре цене понуђач треба да наведе  укупну цену без пдв-а и са пдв-ом  и 

укупан износ пдв-а. 

Понуђена цена у себи мора да садржи и све евентуалне трошкове везане за извршење 

предметне јавне набавке. Цена је фиксна и не може се мењати. 
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15. НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Плаћање ће бити извршено у року од  минимално 15 дана по пријему фактуре. 

 

Понуђач може понудити дужи рок плаћања, a исти не може бити дужу од 45 дана.  

 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

 

Авансно плаћање није предвиђено. 

                         

16. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 
Предметна јавна набавка ће се реализовати сукцесивно у периоду од једне 
календарске године. Потребно је квартално (4 х годишње) извршити испитивања 
квалитета вода. Потребно је на 5 мерних места отпадних вода на изливима и на 7 
мерних места за површинску воду извршити испитивања квалитета вода (укупно 
48 узорака за целу годину). 
  

17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   

                     

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “најнижа понуђена цена”. 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и 

најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не 

може бити дужи од 45 дана. 

  

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 

додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке 

понуде, у складу са чланом 93. Закона.  

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

 

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. 
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19. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац може да изврши измену конкурсне документације. Ако наручилац у року 

предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну докуменатацију, 

дужан је да без одлагања и без накнаде те измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени 

начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. 

Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној 

форми. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 90 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту 

права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од 

највише 8 дана.  

 

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном 

року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће 

бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана. 

 

Уговор може престати и пре рока на који је закључен, једностраном изјавом воље било 

које уговорне стране, без образложења, уз постављање отказног рока од 30 дана од дана 

пријема обавештења о раскиду. 

 

22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 

утврђени или означени као поверљиви.  

 

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.  
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Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима означени као поверљиви. 

 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин.Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 

условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће 

то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати 

«ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се.Ако понуђач у року који одреди 

Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду 

као понуду без поверљивих података.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  

 

23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од Наручиоца накнаду трошкова  

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 

У Обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 

трошкови прибављања средства обезбеђења. 

 

24. МОДЕЛ УГОВОРА          

 

Модел уговора чини саставни део ове  конкурсне документације. 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о јавној набавци. 

 

25. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 13 / 40 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.м.в.- бр. 13/14 поступак јавне набавке мале вредности  

 

 

одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

 

 

 

 

27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

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

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са 

назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 13/14“.  

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108. став 6. до 9. Закона. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 

Немањина 22-26. 

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 најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

 

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

(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97, позив на број 50-016, 

сврха уплате: републичка административна такса јн. бр. 13/14, прималац уплате: буџет 

Републике Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 

 

 

        Комисија за јавне набавке  

ЈКП «Водовод и канализација» Н. Сад 

 

 

1.- Дејан Лескур, председник Комисије _______________ 

    - Данијела Мусулин, заменик председника Комисије_______________________ 

2.-  Бранислава Краљ Бандић,члан Комисије ______________ 

   -  Бранка Вучковић, заменик члана Комисије_______________________ 

3.-  Слободан Хајдуковић, члан Комисије____________ 

   -  Зорица Васић, заменик члана Комисије ___________________ 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

Понуђач мора испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

 

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  

 

3.- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда 

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије  

 

5.- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:  

 

Овлашћење за физичко-хемијска и микробиолошка испитивање квалитета воде. 

Овај услов се доказује РЕШЕЊЕМ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ. 

Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити наведено Решење. 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове, за учешће у предметном поступку 

јавне набавке:     

 
1.-да располаже неопходним пословним капацитетом и то:  

 

а) да је у временском периоду од претходне три године ( 2011, 2012. и 2013.) понуђач 

пружао услуге из предмета јавне набавке  минималне укупне вредности 12.000.000,00 

динара без пдв-а од чега минимално 6.000.000,00 динара без пдв-а за потребе предузећа 

која се баве водоводом и канализацијом (тражи се вредност пружених услуга, а не вредност 

из закљученог уговора). 

 

-Као доказ испуњености овог услова потребно је доставити попуњен образац 

Референтне листе (Образац бр. 8.) 

-Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене 

печатом наручилаца (Образац бр. 8/1.) 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 15 / 40 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.м.в.- бр. 13/14 поступак јавне набавке мале вредности  

 

 

 

2.-да располаже неопходним кадровским капацитетом и то:  

а) да има у радном односу на неодређено време:  

 најмање 5 извршиоца са високом стручном спремом-дипломирани инжењер 

технологије, или дипломирани инжењер хемије или дипломирани физикохемичар 

(рачуна се укупно 5 извршиоца за сва три тражена занимања) 

 најмање 5 извршиоца са средњом стручном спремом-хемијског смера 

 најмање 1 извршиоца са средњом стручном спремом-микробиолошког смера 

 

Као доказ испуњености овог услова потребно је, за све извршиоце доставити копије 

Уговора о раду и копије М3-А или М-А образаца.    

 

  Да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да понуђач има у 

власништву или закупу: 

1. -да поседује опрему за мерење протока воде 

-Најмање један течни хроматограф  

-Најмање један јонски хроматограф 

-Најмање један ААS 

-Најмање један GC/MS 

-Најмање један уређај за одређивање садржаја укупног органског угљеника ( ТОЦ-а) 

и раствореног угљеника (ДОЦ) 

-Турбидиметар 

-Кондуктометар 

- pH метар 

-Аутоклав 

-Мембрански филтер 

-Стерилизатор 

-Термостатиране коморе 

-Центрифуга  

-Uv лампа  
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2. Да поседује лабараторију акредитовану према SPPS ISО/IЕC 170225:2006, за 

физичко-хемијска и микробиолошка испитивања вода  

3. Да је сертификован у складу са стандардима: SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 

14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008 

4. да понуђач има у власништву или закупу или лизингу најмање 3  возила 

потребна за извршење предмета јавне набавке  

 
5.Да располаже са минимално 10 рачунара са лиценцираним софтвером  

Као доказе за  испуњеност овог услова потребно је доставити: 

1. као доказ испуњености овог услова потребно је доставити пописну листу 

основних средстава са стањем на дан 31.12.2013. или рачун о куповини 

захтеваног средства после 31.12.2013. године уколико је средство купљено после 

31.12.2013, или уговор о закупу захтеваног средства. На пописној листи 

основних средстава морате означити маркером тражена средства. 

 
2. Фотокопија важећег сертификата о акредитацији лабараторије издатим од стране 

Акредитационог  тела Србије. -фотокопија обима акредитације лабораторије у коме 

је наведена активност из предмета набавке. 

3. Фотокопије Сертификата стандарда: SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 14001:2005 i 

SRPS OHSAS 18001:2008 

4. као доказ испуњености  услова за возила потребно је доставити фотокопију 

саобраћајне дозволе са очитаним подацима и уговор о закупу (ако је возило узето 

у закуп),  уговор о лизингу (ако је возило узето на лизиг) 

 
5.Документ који представља основ располагања лиценцираним софтвером (рачунаре 

је потребно означити у пописној листи основних средстава) 
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Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, 

што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка 5). Закона понуђач доставља и за подизвођача за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. Услове у вези са капацитетима из члана 

76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача. 

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа 

наведеним у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона 

понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим 

одељком конкурсне документације. 

 

Докази испуњености услова 

 

Као доказ испуњености обавезних услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву 

којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове, а у складу са чланом 77. став 4. Закона. 

 

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 7.- конкурсне документације. 

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, у своје име. 

 

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 7.А- конкурсне документације 

за подизвођача. Ова изјава се подноси, односно исту даје сваки подизвођач, у своје име. 

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2.- 

конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе 

понуђача, односно подизвођач, у своје име. 

 

Начин достављања доказа по позиву Наручиоца:   
 

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

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
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достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

У случају сумње у истинитост достављених података у вези са условима, Наручилац 

задржава право провере на основу релевантних доказа. Уколико Наручилац утврди да је 

понуђач приказивао неистините податке или да су документа лажна, понуда тог 

понуђача ће бити одбијена. 
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                                       ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

                                    СПИСАК ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 

 

             

Редни 
број 

CAS број Загађујућа материја 

1  Укупни азот 

2  Укупни фосфор 

3  Арсен и једињења арсена (као As) 

4  Кадмијум и једињења кадмијума (као Cd) 

5  Хром и једињења хрома (као Cr) 

6  Бакар и једињења бакра (као Cu) 

7  Жива и једињења живе (као Hg) 

8  Никл и једињења никла (као Ni) 

9  Олово и једињења олова (као Pb) 

10  Цинк и једињења цинка (као Zn) 

11 1912-24-9 Атразин 

12 06/02/07 1,2-дихлоретан (EDC) 

13 09/02/75 Дихлорметан (DCM) 

14 330-54-1 Диурон 

15  Халогенована органска једињења (као AOX) 

16 118-74-1   Хексахлоробензен (HCB) 

17 58-89-9  Линдан 

18 87-86-5  Пентахлорофенол (PCP) 

19 1336-36-3 Полихлоровани бифенили (PCBs) 

20 122-34-9  Симазин 

21 127-18-4  Тетрахлороетилен (PER) 

22 56-23-5 Тетрахлорометан (TCM) 

23 01/06/79 Трихлороетилен 

24 67-66-3  Трихлорометан 

25 71-43-2 Бензен 
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26  Нонилфенол и нонилфенол етоксилати (NP/NPEs) 

27 34123-59-6  Изопротурон 

28 91-20-3 Нафтален 

29  Органокалајна једињења (кao укупни Sn) 

30 117-81-7 Ди-(2-етил хексил) фталат (DEHP) 

31 108-95-2  Феноли (као укупни C) 

32  Полициклични ароматични угљоводоници (PAHs) 

33 108-88-3  Толуен 

34  Трибутилкалај и једињења (као укупни трибутилкалај) 

35  Трифенилкалај и једињења (као укупни 
трифенилкалај) 

36  Укупни органски угљеник (TOC) (укупни C или COD/3) 

37 1330-20-7  Ксилени (о-, м- и п- ксилен) (као укупни ксилени) 

38  Хлориди (као укупни Cl) 

39  Цијаниди (укупни CN) 

40  Флуориди (укупни F) 

41 1806-26-4  Октилфеноли и октилфенол етоксилати 

42 206-44-0  Флуорантен 

43 191-24-2 Бензо (g,h,i) перилен 

 

 
Предмет: Избор Овлашћеног правног лица за испитивање квалитета отпадних 
вода  за  Мониторинг квалитета отпадних вода на изливима и квалитета 
површинске воде Дунава. 
 
 За потребе података за Национални регистар извора загађивања који се сваке 
године доставља Агенцији за заштиту животне средине ( у складу са Законом о 
заштити животне средине и Законом о водама) треба да извршимо испитивање 
квалитета отпадних вода на изливима канализације у Дунав и изливу атмосферске 
канализације у канал ДТД као и испитивање  квалитета воде реципијента канала ДТД и 
реке Дунав, пре и после сваког испуста. Значи 5 мерних места отпадних вода на 
изливима и 7 мерних места за површинску воду. Потребно је квартално (4 х 
годишње) извршити испитивања квалитета вода. 
 
 Испитивање квалитета воде на загађујуће материје врши се према Прилогу 4 из 
Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора 
загађивања („Сл.гласник РС“ бр.91/2010). 
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                                                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

                                              

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

1.- Пун назив понуђача:          

 

2.- Седиште:     адреса:     

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Бројеви телефона:           

 

6.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:       

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача 

код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, 

достави овлашћење за  заступање, односно потписивање уговора. 

     

8.- Особа за контакт:           

 

9.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац посла из групе понуђача 

в. – са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди) 

 

 Датум:     

 

                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

  

                                                                 М.П. 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку 

понуду. 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

7.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача 

која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-Б 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: ____________________________________ 

 

2.- Седиште:     адреса:     

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

5.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

6.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

7.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) 

дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

У својству ____________________  

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача) 

 

 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.              

                                                                                         Потпис овлашћеног лица  

 

                             _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 25 / 40 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.м.в.- бр. 13/14 поступак јавне набавке мале вредности  

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3.- 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 13/14 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (о носиоцу посла у случају заједничке понуде) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник понуде)_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                                    (име, презиме и функција)  

  

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  
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На основу позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 13/14, 

објављеног дана _______ године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи: 

 

              

Редни 
број 

CAS број Загађујућа материја 
Јединична цена без 

пдв-а 

1  Укупни азот  

2  Укупни фосфор  

3  Арсен и једињења 
арсена (као As) 

 

4  Кадмијум и једињења 
кадмијума (као Cd) 

 

5  Хром и једињења хрома 
(као Cr) 

 

6  Бакар и једињења бакра 
(као Cu) 

 

7  Жива и једињења живе 
(као Hg) 

 

8  Никл и једињења никла 
(као Ni) 

 

9  Олово и једињења олова 
(као Pb) 

 

10  Цинк и једињења цинка 
(као Zn) 

 

11 1912-24-9 Атразин  

12 06/02/07 1,2-дихлоретан (EDC)  

13 09/02/75 Дихлорметан (DCM)  

14 330-54-1 Диурон  

15  Халогенована органска 
једињења (као AOX) 

 

16 118-74-1   Хексахлоробензен 
(HCB) 

 

17 58-89-9  Линдан  

18 87-86-5  Пентахлорофенол (PCP)  

19 1336-36-3 Полихлоровани 
бифенили (PCBs) 
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20 122-34-9  Симазин  

21 127-18-4  Тетрахлороетилен (PER)  

22 56-23-5 Тетрахлорометан (TCM)  

23 01/06/79 Трихлороетилен  

24 67-66-3  Трихлорометан  

25 71-43-2 Бензен  

26  Нонилфенол и 
нонилфенол етоксилати 
(NP/NPEs) 

 

27 34123-59-6  Изопротурон  

28 91-20-3 Нафтален  

29  Органокалајна једињења 
(кao укупни Sn) 

 

30 117-81-7 Ди-(2-етил хексил) 
фталат (DEHP) 

 

31 108-95-2  Феноли (као укупни C)  

32  Полициклични 
ароматични 
угљоводоници (PAHs) 

 

33 108-88-3  Толуен  

34  Трибутилкалај и 
једињења (као укупни 
трибутилкалај) 

 

35  Трифенилкалај и 
једињења (као укупни 
трифенилкалај) 

 

36  Укупни органски угљеник 
(TOC) (укупни C или 
COD/3) 

 

37 1330-20-7  Ксилени (о-, м- и п- 
ксилен) (као укупни 
ксилени) 

 

38  Хлориди (као укупни Cl)  

39  Цијаниди (укупни CN)  

40  Флуориди (укупни F)  

41 1806-26-4  Октилфеноли и  
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октилфенол етоксилати 

42 206-44-0  Флуорантен  

43 191-24-2 Бензо (g,h,i) перилен  

цена  испитивања квалитета воде за један квартал 

без пдв-а (12 узорака x збирна вредност појединачних 

параметара од 1-43) 

 

цена  испитивања квалитета воде за сва четири 

квартала  без пдв-а 

 

            

 

 Укупна понуђена цена  испитивања квалитета воде за сва 4 квартала износи 

___________________________________________ без пдв-а 

(словима _______________________) без пдв-а. 

 Начин плаћања: налог за пренос  

 Рок плаћања:________________________(не може бити краћи од 15 нити дужи од 

45 дана од дана пријема рачуна/фактуре од стране наручиоца). 

 Рок извршења услуге: 

_____________________________________________________________(за сва 4 

квартала у календарским данима). 

 Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда. 

 Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као 

и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                   

Понуду дајем (заокружити): а) самостално 

 б) заједничка понуда 

в) са подизвођачем 

 

                               

  

                                                                            

 

Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                                                                                        

                                                                        ________________________________   

                                                          М.П. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  4.- 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

       

 

  

Предмет 

 

 

Цена без пдв-а 

1. Мониторинг 

квалитета 

отпадних вода 

на изливима и 

квалитета 

површинске 

воде Дунава 

 

 

 

УКУПНО без пдв-а 

 

 

 

пдв (20%) 

 

 

УКУПНО са пдв-ом  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Структуру цене  дао: 

 

___________________________________ 

                                                                                        потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                           М.П                      

 

 

 

Напомена: Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца         
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  5.-      

 

 

 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 

следећи: 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                _____________________________ 

 

                                                           

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  6.-      

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо 

следећу 

 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

(заједничку) понуду подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

  

 

 

М.П. 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                 _____________________________ 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.- 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача (члана 

групе понуђача), дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

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

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

_____________________________________________ (навесети назив и седиште) у 

поступку јавне набавке мале вредности  услуга - Јавна набавка број 13/14, испуњава све 

услове из чл. 75. став 1. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 да 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; 

 да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

 да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.А- 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

_____________________________________________ (навесети назив и седиште) у 

поступку јавне набавке мале вредности услуга Јавна набавка број 13/14, испуњава све 

услове из чл. 75. став 1. Закона, и то: 

 да је подизвођач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 да 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; 

 да подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 да је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

подизвођача: 
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 ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.- 

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА  

ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ПОНУЂАЧА 

 

 

Којом се потврђује да је  понуђач:___________________________________ 

                                                    (уписати назив и седиште) 

 

у претходне три године (2011, 2012. и 2013.) понуђач пружао услуге из предмета јавне 

набавке  минималне укупне вредности 12.000.000,00 динара без пдв-а од чега минимално 

6.000.000,00 динара без пдв-а за потребе предузећа која се баве водоводом и канализацијом 

(тражи се вредност пружених услуга, а не вредност из закључених уговора): 

 

 

Наручилац (назив, 

седиште, контакт 

подаци и особа за 

контакт) 

 

Опис извршене 

услуге  

 

Период извршења 

услуге 

 

Вредност извршене 

услуге без пдв-а 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

Датум:____________   м.п.   Потпис овлашћеног лица понуђача  

                                                                        __________________________ 

 

 

Напомена: У случају већег броја референци од предвиђеног броја редова образац се 

може копирати.  
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                                                                                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 8/1.-        

 
 

П О Т В Р Д А 

 

Назив наручиоца / 

инвеститора 

 

 

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Овлашћено лице за 

заступање  

 

  

којом у складу са чланом 77. став 2. тачка 2. (2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12) потврђујемо да нам је  

 

   ______________________________________________________________________  

(називи и седиште извођача) 

 

у периоду од _________. године до _________. године извршио услуге која су предмет јавне 

набавке. 

 

Укупна вредност извршених услуга на основу Уговора / рачуна бр. ____________ од  датума 

___________  је износила ______________ динара без ПДВ-а. 

 

Потврда се издаје на захтев ____________________________________ ради учешћа у постпку 

јавне набавке мале вредности услуга - Мониторинг квалитета отпадних вода на 

изливима и квалитета површинске воде Дунава за потребе Ј.К.П.,,Водовод и 

канализација,, Нови Сад  ј.н.м.в. бр. 13/14  и у друге сврхе се не може користити. 

Место:__________________  

Датум:__________________ 

 

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује, 

                                                                                    Наручилац/Инвеститор 

 

                                                                                    ____________________ 

                                                                          (име и презиме овлашћеног лица) 

 

                                                                                 ____________________ 

                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

36 / 40 

Комисија за јавне набавке Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови Сад 

ј.н.м.в.- бр. 15/14 поступак јавне набавке мале вредности  

 

 

Напомена: У случају да затреба већи број потврда образац се може копирати.  

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 9.- 

 

МОДЕЛА УГОВОРА 

 

  

( МОДЕЛ ) 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ  

  

 

1) Јавно комунално предузеће «Водовод и канализација» Нови Сад,   

са седиштем у Новом Саду, Масарикова бр.17, које заступа директор       

мр Драган Божић (у даљем тексту: прималац услуге) Текући рачун 

бр.___________________________ код АИК банке а.д. Нови Сад 

матични бр. _________________ПИБ: _____________________________ 

и 

2) ________________________________________ са седиштем  

           у_______________________________________________(држава, место), 

           на адреси________________________________ (улица и број),  

           кога заступа директор ________________________________  (у даљем  

           тексту: давалац услуге), Текући рачун бр. ___________________ 

Mатични број: ______________ПИБ: ____________Шифра делатности:             

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(остали чланови групе понуђача / подизвођачи) 

 

на следећи начин: 

 

 

Члан 1.-         
 

Уговорне стране сагласно констатују да је прималац услуге у својству наручиоца, а на 

основу одредаба Закона о јавним набавкама Р.Србије  покренуо  поступак јавне набавке 

мале вредности услуга Мониторинг квалитета отпадних вода на изливима и 

квалитета површинске воде Дунава, број 13/14. 

 

Поступак је окончан правоснажном Одлуком о додели уговора  (дел.бр. -          __/        

не попуњава понуђач), понуђача/даваоца услуге, јер је његова понуда  била 

прихватљива. 

 

Прихваћена понуда Даваоца услуге чини саставни део овог уговора.  

 

                                                                   Члан 2. -       
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Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране. Као датум 

закључења уговора, уговара се датум наведен у деловодном печату примаоца услуге. 

 

                                                                    Члан 3.-   

 

Предмет пројектовања је пружање услуга мониторинг квалитета отпадних вода на 

изливима и квалитета површинске воде Дунава, у свему према техничкој 

спецификацији који чини саставни део овог уговора.      

       

                                                                    Члан 4.- 

 

Уговорена цена за пружену услугу  износи:  

____________________________________________ динара без пдв-а. 

 

Овако уговорена цена је фиксна и иста се не може мењати ни из ког разлога. 

 

Прималац услуге  се са своје стране обавезује да ће извршену услугу у року од 

_____________ дана од дана пријема рачуна/фактуре од стране даваоца услуге. 

Фактура/ рачун треба у свему да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о 

порезу на додату вредност.  

               

                                                                    Члан 5.- 

 

Давалац услуге ће своју фактуру испоставити  на основу  потписаног Записника о 

квантитативној и квалитативној примопредаји,  у два примерка од којих свака страна 

задржава по један примерак, којим Записником ће се верификовати да је услуга 

извршена у уговореном року и на уговорени начин.  

 

Приликом вршења приморедаје, прималац услуге је дужан да испоручени идејни 

пројекат и студију оправданости, на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о 

видљивим недостацима одмах саопшти даваоцу услуге.  

 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, прималац услуге је дужан да о истом писменим путем обавести 

даваоца услуге најкасније у року од 8 дана од дана када је открио недостатак.  

 

У случају да је давалац услуге знао или је морао знати за недостатке, прималац услуге 

има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју уговорну обавезу 

прегледа, односно да благовремено обавести даваоца услуге о уоченом недостатку. 

У напред наведеним случајевима, прималац услуге има право да захтева од даваоца 

услуге да отклони недостатке или да му преда другу ревизију  без недостатака, односно 

да тражи испуњење уговора.  

 

Уколико то давалац услуге не учини ни у року од 15 дана рачунајући од дана пријема 

захтева за испуњење уговора, прималац услуге има право да овај уговор аутоматски 
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раскине.  

 

 

Члан 6.- 

 

Предметна јавна набавка услуге ће се реализовати сукцесивно у периоду од једне 

календарске године. 

Давалац  услуге се обавезује да ће уговорену услугу мониторинга квалитета 

отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде Дунава извршити 

квартално (четири пута годишње) у року од ___________________календарских  дана, 

за сва 4 квартала. 

Предметна јавна набавка услуге ће се реализовати сукцесивно у периоду од једне 

календарске године. 

 

 

Члан 7.- 

 

Уколико давалац услуга својом кривицом не испуни своју уговорну обавезу, односно у 

уговореном року не изврши предметну услугу, обавезан је да за сваки дан закашњења 

плати примаоцу услуге  износ од 0,5% од укупно уговорене вредности из члана 4.- овог 

уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од уговорене 

вредности.  

 

Право примаоца услуге  на наплату уговорне казне не утиче на право примаоца услуге  

да захтева накнаду штете и наплати меницу из члана 9. овог уговора. 

   

Члан 8.- 

 

Давалац услуге се обавезује да ће уговорену услугу  извршити на начин прецизиран 

овим уговром а у складу са техничком спецификацијом тако да у свим аспектима 

одговара захтевима примаоца услуга.  

 

Давалац услуге се такође обавезује да ће  у примени техничких правила и начела, 

употребити стручност и пажњу која се при томе у струци редовно очекује.  

 

Давалац услуге мора  приликом мониторинга  поступати са професионалном пажњом и 

по правилима струке и он одговара за лица која су по његовом налогу радила на послу 

којег је преузело да изврши, као да га је сам извршио, Давалац услуге  је дужан да у 

извршавању својих  обавеза из своје професионалне делатности да поступа са 

повећаном пажњом, према правилима струке и обичајима - пажњом доброг стручњака.  

 

Члан 9.- 

 

Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, давалац услуге ће 

даном потписивања овог уговора, примаоцу услуге доставити једну меницу са 

попуњеним пратећим меничним овлашћењем да је прималац услуге може реализовати, 
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као финансијску гаранцију за добро извршење посла, са копијом картона депонованих 

потписа овлашћених лица и потврдом да су меница и менично овлашћење регистровани 

у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне Банке 

Србије, у износу од 10% од вредности уговора без пдв-а. 

Наведена меница ће се вратити понуђачу у року од 8 дана од  извршења свих уговорних 

обавеза. 

 

Члан 10.- 

 

Уколико наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања 

извршења обавеза преузетих овим уговором, обавезе учесника уговора мирују док виша 

сила траје и ни једна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе друге 

стране по овом основу. 

 

Страна погођена вишом силом дужна је да одмах, писменим путем обавести другу 

страну о настанку као и о престанку више силе. 

У случају трајања више силе дуже од три месеца, сваки учесник Уговора има право да 

исти раскине.  

 

Члан 11.- 

 

За тумачење одредби овог уговора и уређивање питања која нису регулисана истим, 

примењиваће се важећи законски прописи који регулишу наведену материју, као и 

Закон о облигационим односима.  

 

Члан 12.- 

Уговор може бити раскинут уколико једна од уговорних страна или обе уговорне стране 

не извршавају обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима, као и у другим 

случајевима одређеним Законом о облигационим односима. 

 

Право примаоца услуге на наплату реализацијом менице   не утиче на право накнаде 

штете уколико је износ штете већи од износа обезбеђеног меницом.   

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно 

надлежан суд у Новом Саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  
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Члан 13.- 

 

Овај уговор сачињен је у 9 истоветних примерка, од којих је 7 намењено примаоцу 

услуге, а 2 даваоцу услуге. 

 

За примаоца услуге:                                                              За даваоца услуге: 

                                                                          М.П 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који 

ће бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са 

прихваћеном понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене уговорне 

клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и 

конкурсне документације. Овај модел уговора који је саставни део конкурсне 

документације, понуђач попуњава у складу са својом понудом,  оверава печатом и 

потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора 


