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Ред.бр. Назив услуге Укупан број прегледа

1 2 3

1.

Основни хемијски и бактериолошки преглед воде за 
пиће са узорковањем и трошковима изласка на терен ( 6
пута месечно, 528 из мреже и 72 сирова вода) и 30 
узорака на захтев Водовода

50 х месечно
30 узорака на захтев

Водовода
Укупно 630 за 12 месеци

2.
Периодични хемијски и бактериолошки преглед воде за
пиће са узорковањем и  трошковима изласка на терен 
( 7 из мреже и 1 сирова вода)

1 x 9 узорака 
1 x 8 узорака 

Укупно 17 узорака за
дванаест месеци

3.
Хемијски и бактериолошки преглед отпадних вода из
градске канализације са узорковањем и реципијента

Укупно 16 узорака за 12
месеци

3.1. Узорковање комуналних отпадних вода града Бора 1 узорак x 4 годишње

3.2.
Узорковање  комуналног постројења за пречишћавање 
отпадних вода капацитета 1000 ES 

2 узорка x 3 годишње

3.3.
Брестовачка река – реципијент пре и после улаза воде 
након пречишћавања у постројењу капацитета  1000 ES

 2 узорка x 3 годишње

4.
Израда атеста о утицају отпадних вода на реципијент 
као стручног мишљења о квалитету отпадних вода, без 
узорковања и анализа воде

1

Под испитивањем воде и оцењивањем усаглашености са законском регулативом као предметом 
јавне набавке подразумева се:

- основни хемијски и бактериолошки преглед воде за пиће са узорковањем,

- периодични хемијски и бактериолошки преглед воде за пиће са узорковањем,

- хемијски и бактериолошки преглед отпадних вода из градске канализације и постројења са 
узорковањем и

- израда атеста о утицају отпадних вода на реципијент као стручног мишљења о квалитету
отпадних вода, без узорковања и анализа воде.

Узорковање воде за пиће  вршити у складу са важећом законском регулативом као и Узорковање и 
хемијску и бактериолошку контролу воде за пиће на основу Правилника  о хигијенској исправности воде
за пиће (Сл. Лист СРЈ бр. 42/98)

 



Узорковање и испитивање квалитета отпадних вода се врши у складу са важећом законском регулативом 
као и по Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини 
извештаја о извршеним мерењима ( Сл. Гласник РС бр. 33/2016). 

Понуђач се обавезује да резултате анализе узорковане воде достави у року који не може бити дужи од  5
дана, рачунајући од дана узорковања.

Количине наведене у спецификацији су планиране у оријентационом износу. Наручилац задржава право
да  набави  мању  или  већу  количину  од  планиране  као  и  да  одустане  од  дела  набавке  уз  писано
обавештење. 

Уговорене количине услуга могу се увећати највише до износа процењене вредности у финансијском
плану и плану јавних набавки наручиоца путем анекса уговора.

Предметне услуге узорковања се врше у једнаким временским размацима по утврђеном  мониторингу за 
контролу воде за пиће наручиоца, а у хитним случајевима (без обзира на доба дана и ноћи)  да
 узорковање обави у року од најдуже једног сата,  рачунајући од времена када му  је упућен захтев за 
излазак на место узорковања. 


