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    POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 

 

 

Naziv naručioca:                                   Gradska uprava za izvorne i poverene poslove 

Adresa naručioca:                                 Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar  

Internet stranica naručioca:                   www.novipazar.rs 

Vrsta naručioca:                                    Organ državne uprave 

Vrsta postupka  nabavke:                      Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje 

Vrsta predmeta:                                     Usluge 

 

Usluge: Uzorkovanje i hemijska analiza parametara životne sredine (podzemne vode, površinske 

vode, zemljište i deponijski gas) na deponiji ”Golo brdo” 

 

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: 

Najniža ponuđena cena   

                                                                     

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:  

 

Ponuda se podnosi u  zatvorenoj koverti sa naznakom – Uzorkovanje i hemijska analiza 

parametara životne sredine (podzemne vode, površinske vode, zemljište i deponijski gas) na 

deponiji ”Golo brdo”. “Ne otvarati” na adresu: Gradska uprava za izvorne i poverene poslove, ul. 

Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar. Na drugoj strani koverte, ponuđač upisuje svoje podatke 

i broj telefona.  

 

Rok za podnošenje ponuda je 08.12.2022.god. do 12.00 časova. 

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:  

 

Otvaranje ponuda će biti obavljeno 08.12.2022.god. u 12:15 u prostorijama Gradske uprava za 

izvorne i poverene poslove, ul. Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar. Otvaranje ponude je 

javno za sva zainteresovana lica.  

 

Nakon otvaranja ponuda, zapisnik o otvaranju ponuda se može dostaviti privrednim 

subjektima na njihov zahtev pisanim putem (uključujući i e-mail) 

 

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda. 

Otvaranje ponude je javno za sva zainteresovana lica 

 

Kontakt: 

Odsek za javne nabavke 

tel: 020/51-51-223 

E-mail: javnenabavke@novipazar.org.rs 

mailto:javnenabavke@novipazar.org.rs


 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА УСЛУГУ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

ИСПИТИВАЊА ПАРАМЕТАРА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САНАЦИЈЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ 

НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА „ГОЛО БРДО“ У НОВОМ 

ПАЗАРУ 

Потребно је да Лабораторија уради узорковање и хемијску анализу параметара животне 

средине, који обухватају подземне воде, површинске воде, земљиште и депонијски гас, на 

депонији „Голо брдо“ у Новом Пазару, за потребе израде техничке документације 

Санације и ремедијације постојеће несанитарне депоније комуналног отпада „Голо 

брдо“, у близини магистралног пута Е-761. 

 

1. Узорковање подземних вода треба да буде извршено коришћењем постојећих 

пијезометара, у складу са методама SRPS EN ISO 5667 – 1, SRPS ISO 5667-3, SRPS 

ISO 5667-10 i SRPS EN ISO 19458, 3 узорка.  

Узорковање површинских вода треба извршитити узводно и низводно од тела 

депоније, у складу са истим методама, 2 узорка.  

 

2. Хемијска анализа подземних и површинских вода треба да буде извршена према 

Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за 

оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма, прилог 2: ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних 

материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију подземних вода 

(Сл. Гласник РС, бр. 88/2020) и Уредби о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање (Сл. Гласник РС, бр. 50/2012) 

 

3. Узорковање земљишта треба да буде извршено у складу са методама SRPS ISO/IEC 

17025:2017, број узорака зависи од стања на терену и површине самог тела 

депоније. Потребно је узорковати и здраво земљиште у околини депоније како би се 

упоредили резултати. 

 

4. Хемијска анализа земљишта треба да буде извршена према Закону о заштити 

земљишта (Сл. Гласник РС, број 112/2015), Уредбa о граничним вредностима 

загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (Сл. гласник РС, бр. 30/2018 

и 64/2019) и Правилник о садржини пројеката ремедијације и рекултивације (Сл. 

гласник РС, бр. 35/2019) 

 

5. Узорковање депонијског гаса треба да буде извршено коришћењем пијезометара, у 

складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС, бр. 92/2010). 

 



6. Хемијска анализа депонијских гасова треба да буде извршена према Уредби о 

граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних 

извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Сл. Гласник РС, бр. 111/2015 и 

83/2021), Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања (Сл. гласник РС, бр. 5/2016) и Уредби о 

граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање (Сл. гласник РС, бр. 6/2016 и 67/2021) 

 

Сви параметри се одређују акредитованом методом коју изводи акредитована 

лабораторија од стране Акредитационог тела Србије. 

 

Лабораторијска узорковања би било пожељно ускладити са копањем истражних 

бушотина. 

 

Предлог места узорковања дат је на слици у прилогу. 

 

Након израде свих параметара, Лабораторија треба да изврши анализу резултата и да 

прикаже оцену квалитета поменутих параметара израдом извештаја, након које корисник 

даје предлоге мера заштите животне средине, у складу са датом оценом. 

 

У цену је урачуната сва потребна опрема којом мора да располаже Лабораторија, да би 

урадила испитивања као и сви трошкови које Лабораторија буде имала до завршетка посла 

узорковања и анализе параметара животне средине. 

 

Potrebno je izvšiti sledeća ispitivanja:  

 

1. Ispitivanje zemljišta obuhvata 5 merenja 

2. Ispitivanje podzemnih voda obuhvata 3 merenja 

3. Ispitivanje površinskih voda obuhvata 2 merenja 

4. Ispitivanje deponijskog gasa obuhvata 3 merenja  

 

 

 



 

 

 

 

Mesto:                                                   M.P.                                                  Potpis odgovornog lica 

 

Datum:                        ___________________          



                                                                                                                           

           OBRAZAC STRUKTURE CENE 

Uzorkovanje i hemijska analiza parametara životne sredine (podzemne vode, površinske vode, 

zemljište i deponijski gas) na deponiji ”Golo brdo” 

 

 

 

Redni 

broj 

Opis  usluge Jedinica 

mere 

Količi

na 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7=4x5 8=4x6 

1. Ispitivanje zemljišta merenje  5     

2. Ispitivanje podzemnih 

voda 

merenje 3     

3.  Ispitivanje površinskih 

voda 

merenje 2     

4. Ispitivanje deponijskog 

gasa 

merenje 3     

Ukupna vrednost bez PDV-a  

PDV  

Ukupna vrednost sa PDV-om  

 

 

 

 

 

Mesto:                                                     M.P.                                               Potpis odgovornog lica 

 

Datum:                        ___________________                                              

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBRAZAC PONUDE 

 

1) Ponuda br.______ od___.___._____.godine, za nabavku usluga - Uzorkovanje i hemijska analiza 

parametara životne sredine (podzemne vode, površinske vode, zemljište i deponijski gas) 

na deponiji ”Golo brdo” 
 

   

Naziv ponuđača: 
 
 

Adresa ponuđača: 

Odgovorno lice (potpisnik  ugovora):  

Matični broj ponuđača: 

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): 

Ime osobe za kontakt: 

Elektronska adresa ponuđača (e-mail): 

Telefon: 

Telefaks: 

Broj računa ponuđača i naziv banke:  

Osoba za kontakt: 

 

2) Ponudu dajem: 

zaokružiti i podatke upisati za a), b) ili v) 

a) samostalno 



b) sa podizvođačem: 

1.___________________________________________ 

 

2.___________________________________________ 
 

3. _____________________________________  
 

[navesti naziv i sedište svih podizvođača] 
 

v) kao zajedničku ponudu: 
 

1. _____________________________________  
 

2.___________________________________________ 
 

3.___________________________________________ 

[navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi]  

3) Cena: 

 

BROJ KRATAK OPIS 
       Cena bez PDV-a   Cena sa PDV-om 

 

1. 
Uzorkovanje i hemijska analiza 

parametara životne sredine 

(podzemne vode, površinske vode, 

zemljište i deponijski gas) na 

deponiji ”Golo brdo” 
 

  

 

 

4) Način plaćanja 

U roku od 45 dana od dana ispostavljanja fakture,  bez prava na avans. 

 

5) Rok izvršenja usluga______________( max. 15 dana ). 

6) Rok važenja ponude iznosi ___________________ dana od dana otvaranja ponuda. 

(ne kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda). 

 

 

 

Mesto:                                                     M.P.                                               Potpis odgovornog lica 

 

Datum:                        ___________________                                              

                                                                   



M O D E L     

U G O V O R A 

 

Ugovor zaključuju: 

 

1. Grad Novi Pazar - Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, 

ul. Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar, PIB: 104004496, MB: 07192061, tekući račun br: 

840-3640-72, koga zastupa načelnik Džemil Divanefendić (u daljem tektu: Naručilac), sa  jedne 

strane i 

 

 

2. ___________________________, ul. ________________ br.,  matični br.___________; PIB 

________________; tekući račun br._________________, koga zastupa_______________ (u 

daljem tekstu ugovora: Izvršilac usluge). 

 

Član 1. 

 

            Predmet ovog ugovora je vršenje usluga – Uzorkovanje i hemijska analiza parametara 

životne sredine (podzemne vode, površinske vode, zemljište i deponijski gas) na deponiji 

”Golo brdo” 

 

                                                                        Član 2. 

 

            Ugovor za vršenje usluga uzorkovanje i hemijska analiza parametara životne sredine 

(podzemne vode, površinske vode, zemljište i deponijski gas) na deponiji ”Golo brdo”, broj 

404-221/22, NU 52/22, zaključuje se nakon sprovedenog postupka nabavke na koju se ne 

primenjuje Zakon o javnim nabavkama, koji je sproveden od strane naručioca, u kome je 

izvršilac usluga ocenjen kao najpovoljniji. 

             Izvršilac usluga je u obavezi da izvrši usluge – Uzorkovanje i hemijska analiza 

parametara životne sredine (podzemne vode,površinske vode, zemljište i deponijski gas) na 

deponiji ”Golo brdo” u skladu sa svojom ponudom broj ___ od __.__.____.godine, 

konkursnom dokumentacijom, važećim propisima, standardima, tehničkom regulativom, 

specifikacijama, odredbama ovog ugovora i nalogu odgovornog lica. 

           

Član 3. 

 

              Izvršilac usluga će otpočeti sa izvršavanjem usluga iz čana 1. ovog ugovora nakon 

zaključenja ovog ugovora i naloga odgovornog lica, i iste će okončati u roku od ___ ( max 15 

dana ) od dana davanja naloga. 

              Svako odlaganje izvršenja ugovorene obaveze od strane izvršioca usluga, koju u 

pismenoj formi ne odobri naručilac, smatraće se neopravdanim kašnjenjem. 

              U slučaju neopravdanog kašnjenja izvršioca usluga sa izvršenjem ugovorene obaveze, 

isti je u obavezi da naručiocu izvrši  povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu  ovog ugovora za 

konkretne usluge, kao i da isplati ugovrenu kaznu od 0.5% od ugovorene vrednosti usluga  za  

svaki dan kašnjenja. 

             U slučaju neopravdanog kašnjenja izvršioca usluga sa izvršenjem ugovorene obaveze, 

naručilac ima pravo da raskine ovaj ugovor. 

             Danom raskida ugovora naručilac stiže pravo da angažuje drugog izvršioca za izvršenje 

usluga koji su predmet ovog ugovora. 



Član 4. 

 

    Vrednost usluga koji  su  predmet ovog Ugovora  iznosi: ––––––––––––– dinara bez 

PDV-a,  odnosno ––––––––––––– dinara sa PDV-om, a dobijena je na osnovu jediničnih cena iz 

usvojene ponude Izvršioca broj –––––––––––––– od –––––––––––––––– godine. 

 

Član 5. 

 

             Za izvršene usluge  iz člana 1. ovog govora  naručilac će vršiti plaćanje u roku od 45 

dana od dana ispostavljanja fakture. Faktura mora biti overena od strane naručioca konkretne 

usluge da je usluga izvršena.  

 

Član 6. 

 

              Ugovorne strane mogu biti oslobođene odgovornosti u određenim slučajevima koji 

mogu nastupiti nezavisno od volje stranaka. 

               Nastale okolnosti, nezavisne od volje stranaka, koje ni pažljiva stranka ne bi mogla 

izbeći, niti mogla otkloniti njihove posledice, smatraće se kao slučajevi više sile, koji oslobađaju 

od odgovornosti, ako su takave okolnosti nastale nakon zaključenja ovog ugovora. Pod pojmom 

viša sila smatraju se spoljni i vanredni događaji, koji nisu postojali pre potpisivanja ovog 

ugovora, koji su nastali mimo volje i moći ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo ugovorne 

strane nisu mogle sprečiti  merama i sredstvima koja se obično koriste u takvim situacijama. 

              Ugovorna strana, pogođena višom silom, je u obavezi da odmah a najdalje u roku od 48 

časova, od nastanka nepredviđenih i vanrednih okolnosti, telegramom, telefaksom ili telefonom 

obavesti drugu stranu o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju ”više sile”, odnosno drugih 

okolnosti, koje sprečavaju izvršenje ugovorenih obaveza. 

 

Član 7 

 

               Ovaj ugovor može se raskinuti obostranom saglasnošću ugovornih strana ili 

jednostrano u sledećim slučajevima: 

- ako jedna od ugovornih stana ne ispuni svoje ugovorene obaveze 

- ako, usled okolnosti koje su van kontrole ugovornih strana, nisu u mogućnosti da nastave 

ili dovrše ugovorene aktivnosti. 

- raskid ugovora se daje u pismenoj formi uz detaljno navođenje razloga za raskid. 

   Sve eventualne sporove ugovorne strane će rešavati sporazumno. Ukoliko do 

sporazuma ne dođe, ugovara se nadležnost suda prema sedištu Naručioca. 

    

Član 8. 

 

       Ugovor je sačinjen u 6 ( šest )  istovetnih  primeraka od kojih 4 (četiri) zadržava Naručilac, a 2 

(dva ) zadržava Izvršilac usluge. 

 

      ZA IZVRŠIOCA,                                                                  ZA NARUČIOCA, 

                                                                                 Gradska uprava za izvorne i poverene poslove 

                                                                                                               Načelnik 

                                                                                                    Džemil Divanefendić 

                                                                                                                                                

----------------------------------------                                           ------------------------------------ 


