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Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
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Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке:ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45232451- радови на одводњавању и 
површински радови 
КОМИСИЈА ЗА ЈН 

БРОЈ: IV-404-1/2019-171 
ДАНА: 18.09.2019. годинe 

 
 
 
 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA  
 
 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

НАБАВКА  РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛА 
 

Јавна набавка број  19/2019 
 

Позиција у Плану набавки 1.3.2. 
 

Обавештење  о покретању преговарачког 
поступка и конкурсна документација 

објављени на Порталу јавних набавки и 
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18.09.2019. године 
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На основу чл. 36. став 1. тачка 2. и члана 61. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), члана 5. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-3868/19 од 06.09.2019. 
године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-1/2019-169, од 
16.09.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-
404-1/2019-170, од 16.09.2019. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за 

јавну набавку радова на одржавању канала 
Редни број јавне набавке 19/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I 
Општи подаци о јавној набавци 
 

3. 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 
4. 

 
III 
 

Техничка документација и планови   4. 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

5. 

V 
Критеријуми за доделу уговора 
 

10. 

VI 
Обрасци који чине саставни део понуде 
 

11. 

VII 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

53. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Предмет јавне набавке 
 
 Предмет јавне набавке број 19/2019 је набавка радова на одржавању 
канала. 

Назив и ознаку из општег речника набавке: 45232451 – радови на 
одводњавању и површински радови. 

 
2.Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка радова, број 19/2019 – спроводи се у 
преговарачком поступку без објављивања позива за доставу понуда, у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 Потребно је извршити набавку - извођење радова на санацији каналске 
мреже система за одводњавање „Бегеј“ ХМС ГД Д 66, „Товаришево-Гајдобра“ 
ХМС ГД Д 51“, „Деспотово-Силбаш“ ХМС ГД Д 54, мелиорационо подручје 
„Горњи Дунав“, у свему према Елаборату број 02-200 од 24.06.2019.године.
 Позив ће бити упућен Водопривредном друштву „Дунав“ ад, Бачка 
Паланка  као правном лице које има искључиво право да спроводи одбрану од 
поплава на одређеном подручју, да врши, одржава и стара се о функционисању 
заштитних и регулационих водних објеката и хидромелиорационих система на 
том подручју, прати стање тих објеката и изводи санационе радове на тим 
објектима, а све у вези са одредбама члана 53.став 6. у вези са ставом 5. 
Закона о водама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), те као 
такво једино може извршити набавку у складу са чланом 36. став 1. тач. 2) 
Закона о ЈН. С обзиром да постоје искључива права, те да ниједaн други 
понуђач не може извршити посао, наручилац је по прибављеном мишљењу 
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка бр. 
404-02-3868/19 од 06.09.2019. године, покренуо преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуде.  
 Циљ поступка: поступак јавне набавке се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци.  
  
3. Партије 
 
 Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4. Информације у вези са јавном набавком 
 

Контакт: Служба за ЈН, факс: 021-6045-587 или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs ,радним данима понедељак-петак, у времену од 
07,00-15,00 часова. 
 
 
 
 
 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Санација каналске мреже система за одводњавање „Бегеј“ ХМС ГД Д 66, 
„Товаришево-Гајдобра“ ХМС ГД Д 51“, „Деспотово-Силбаш“ ХМС ГД Д 54, 
мелиорационо подручје „Горњи Дунав“, прецизирано у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (Образац број  2). 
 
 

 
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

Елаборат број 02-200, од 24.06.2019.године 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. став 
1. тач. 1.- 4. и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
ЗЈН); 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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5. 

Да има важећу и одговарајућу 
лиценцу за обављање послова у 
области управљања водама, 
издату у складу са чланом 112. 
Закона о водама („Сл.гласник РС“ 
број 30/2010, и 93/2012) и 
Правилником о условима у 
погледу техничко-технолошке 
опремљености и организационе и 
кадровске оспособљености за 
обављање послова у области 
управљања водама, као и о 
начину вођења евиденције 
издатих и одузетих лиценци 
 

Решење Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде-Републичке дирекције 
за воде о издавању лиценце за 
обављање послова у области 
управљања водама 
 
 
 
 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 
1, 2, 3. и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ СА НАВОЂЕЊЕМ 
ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ на којој се могу проверити подаци о упису у Регистар 
понуђача (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом, а услов из тачке 5. понуђач 
доказује достављањем копије Решења надлежног Министарства.  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом, а услов из тачке 5. обавезних услова, 
подизвођач доказује достављањем копије Решења надлежног 
Министарства за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом, а услов из тачке 
5.обавезних услова, група понуђача доказује достављањем копије 
Решења надлежног Министарства за део набавке који ће се извршити 
преко оног члана групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави 
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
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 (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
5) Чл.75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: Решење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за 
воде о издавању лиценце за обављање послова у области управљања 
водама 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа.  
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. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
  

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
чланом 76. Закона о јавним набавкама, и то: 
 

1) да располаже неопходним минималним техничким 
капацитетом 

 
Расположиве потребне машине за предметну јавну набавку: 

- минимум 1 багер хидрауличар са стандардном стрелом 
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- минимум 1 багер хидрауличар са продуженом стрелом минимум 15 м 
- минимум 1 багерски таруп 
- минимум 2 булдожера мин. 30 кс 
- минимум 1 комбинована машина 
- минимум 1 камион кипер 

 
2) да располаже неопходним минималним кадровским 

капацитетом 
 

- најмање два запослена лица морају поседовати VII степен стручне 
спреме, са важећим лиценцама: 414, 476. 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
 
У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 

доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа: 

 
1)  неопходан минимални технички капацитет : 
- доказ о власништву - за средства набављена до 31.12.2018. године-
пописна листа или аналитичка картица основних средстава, на којима 
ће маркером бити означена тражена техничка опрема, потписана од 
стране овлашћеног лица  и оверена печатом, пописна листа мора 
бити са датумом 31.12.2018. године.  
- за средства набављена од 01.01.2019. године рачун и отпремница. 
 - за возила која се региструју:  копија саобраћајне дозволе (уколико је 
издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати) 
- за возила које се не региструју – копија пописне листе, односно 
уговор о закупу или лизингу  
-техничка опремљеност се може доказати и уговором о закупу који у 
прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца 
након 01.01.2019. године на којој ће маркером бити означена  
закупљена техничка опрема или уговором о лизингу са копијама 
саобраћајних дозвола (уколико је издата нова саобраћајна дозвола, 
исту треба очитати и одштампати)  
 
3) неопходан минимални кадровски капацитет:  
- за запослене који поседују VII степен стручне спреме, доставити 
копије Уговора о раду  или Уговор о делу за ангажовано лице и  копије  
потребних лиценци са потврдом о дужини важења истих (обична 
фотокопија)  
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
 

Позив за достављање понуде у преговарачком поступку без 
објављивања позива за достављање понуда, доставља се понуђачу: 
Водопривредно друштво „Дунав“ Трг братства и јединства 21, 214000 Бачка 
Паланка, као правном лицу које има искључиво право да спроводи одбрану од 
поплава на одређеном подручју, да врши, одржава и стара се о функционисању 
заштитних и регулационих водних објеката и хидромелиорационих система на 
том подручју, прати стање тих објеката и изводи санационе радове на тим 
објектима, а све у вези са одредбама члана 53.став 6. у вези са ставом 5. 
Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), те као 
такво једино може извршити набавку у складу са чланом 36. став 1. тач. 2) 
Закона о ЈН.  

Након провере достављене понуде и приложених доказа о испуњавању 
тражених услова из конкурсне документације, 24. септембра 2019. године у 
12:00 часова, биће започет поступак преговарања у просторијама наручиоца. 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Преговарање ће се вршити у 
више корака, све док понуђач који учествују у поступку преговарања не да своју 
коначну цену. Представник понуђача мора предати комисији овлашћење за 
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди. У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене 
исказане у достављеној понуди.  
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена 
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета набавке. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1)   Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6). 

7) Модел уговора (Образац 7). 
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Образац бр.1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. _______ за јавну набавку радова на одржавању канала, ЈН бр. 
19/2019. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Врста предузећа (микро, мало, 
средње, велико) 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на одржавању канала, ЈН бр. 19/2019. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 
Рок и начин плаћања 

 

Плаћање за извршене радове ће 
се извршити након 
испостављања привремених и 
окончаних ситуацијама у складу 
са степеном изведених радова 
са роком плаћања од најкасније 
45 дана од дана пријема оверене 
ситуације. Пре достављања, 
привремена и окончана 
ситуација се обавезно 
усаглашава са надзорним 
органом наручиоца 

 
Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 

 

 
____ 

дана од дана отварања понуда 

 
Рок извршења радова 

/најкасније до 01.03.2020./ 
 

 
Рок извршења радова 

/најкасније до 01.03.2020./ 
 

Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања 
уговора. 

 
 
Датум                    Понуђач 

     
_____________________________ ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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Образац бр.2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

PREDMER RADOVA  

KO PIVNICE 

            

I PRIPREMNI RADOVI 

r.b.   jedinica količina cena ukupno 

1 2 3 4 5 6 

1. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trave traktorom sa 
tarupom (kačen u tri tačke na 
traktoru) na ravnoj i kosoj 
površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  3+620 - 5+340 
(2+1,5+0+1,5+2)x40% 

m2 4,816.00 
  

2. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen u tri tačke na 
traktoru) na ravnoj i kosoj 
površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  3+620 - 5+340 
(2+1,5+0+1,5+2)x50% 

m2 6,020.00 
  

  kanal "II-2-4"sliv"Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+770 - 1+200 
(2+1,5+0+1,5+2)x100% 

m2 3,010.00 
  

3. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja do Ø 5 cm 
traktorom sa tarupom (kačen u 
tri tačke na traktoru) na ravnoj i 
kosoj površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 
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  3+620 - 5+340 
(2+1,5+0+1,5+2)x10% 

m2 1,204.00 
  

4. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trave traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  3+620 - 5+340 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 1,376.00 
  

5. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  3+620 - 5+340 
(0+1+0+1+0)x50% 

m2 1,720.00 
  

  kanal "II-2-4"sliv"Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+770 - 1+200 (0+0,5+0+0,5+0) m2 430.00 
  

6. 

Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja  traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  
kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  
3+620 - 5+340 
(0+1+0+1+0)x10% 

m2 344.00 
  

7. 

Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije i rastinja, do Ø 5cm, 
bagerom sa tarupom radi 
prolaska mehanizacije i uređenja 
kanalskog zemljišta sa obe 
strane kanala.Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  
kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  3+620 - 5+340 (0+1+1,5+1+0) m2 6,020.00 
  

  kanal "II-2-2"sliv"Despotovo -         
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Silbaš" 

  0+000 - 1+569 (3+5+2+5+3) m2 28,242.00 
  

  
kanal "II-2-4"sliv"Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+770 
(2+2.5+1+2.5+2)x100% 

m2 7,700.00 
  

  
0+770 - 1+200 
(0+0.5+1+0.5+0)x100% 

m2 860.00 
  

  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI  
            

REKAPITULACIJA KO PIVNICE 

  I   PRIPREMNI RADOVI 
 

  UKUPNO RADOVI: 
 

  PDV:  

  
UKUPNO RADOVI SA PDV – om: 

  
 

 

PREDMER RADOVA  

KO DESPOTOVO 

            

I PRIPREMNI RADOVI 

r.b.   jedinica količina cena ukupno 

1 2 3 4 5 6 

1. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen u tri tačke na 
traktoru) na ravnoj i kosoj 
površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 5+240 
(3+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 9,432.00 
  

2. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja do Ø 5 cm 
traktorom sa tarupom (kačen u 
tri tačke na traktoru) na ravnoj i 
kosoj površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 
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  0+000 - 5+240 
(3+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 9,432.00 
  

3. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 5+240 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 2,096.00 
  

4. 

Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja  traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  
kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 5+240 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 2,096.00 
  

5. 

Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije i rastinja, do Ø 5cm, 
bagerom sa tarupom radi 
prolaska mehanizacije i uređenja 
kanalskog zemljišta sa obe 
strane kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  
kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 5+240 
(3+4+4+4+3)*60% 

m2 56,592.00 
  

  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI  
            

REKAPITULACIJA KO DESPOTOVO 

            

  I   PRIPREMNI RADOVI 
 

  UKUPNO RADOVI: 
 

  PDV:  

  
UKUPNO RADOVI SA PDV – om: 
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PREDMER RADOVA  

KO SILBAŠ 

            

I PRIPREMNI RADOVI 

r.b.   jedinica količina cena ukupno 

1 2 3 4 5 6 

1. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trave traktorom sa 
tarupom (kačen u tri tačke na 
traktoru) na ravnoj i kosoj 
površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II-2-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 0+600 
(2+1,5+0+1,5+2)x50% 

m2 2,100.00 
  

  0+600 - 1+513 
(2+1,5+0+1,5+2)x10% 

m2 639.10 
  

  kanal "II-2-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+450 
(2+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 720.00 
  

  0+450 - 0+627 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 371.70 
  

  0+850 - 1+850 
(1+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,800.00 
  

  1+850 - 2+047 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 275.80 
  

  kanal "II-5" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+700 - 1+580 
(3+1+0+1,5+3)x20% 

m2 1,496.00 
  

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(1+1,5+0+1,5+1)x20% 

m2 600.00 
  

  0+600 - 1+800 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 1,680.00 
  

  2+000 - 3+100 
(3+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 2,640.00 
  

  kanal "II-8-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+400 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 560.00 
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  0+400 - 0+960 
(2+1+0+1+2)x50% 

m2 1,680.00 
  

   
 
kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+480 
(3+1,5+0+1,5+3)x35% 

m2 1,512.00 
  

  0+600 - 0+800 
(4+1,5+0+1,5+9)x20% 

m2 640.00 
  

  0+800 - 2+200 
(3+1,5+0+1,5+3)x35% 

m2 4,410.00 
  

2. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen u tri tačke na 
traktoru) na ravnoj i kosoj 
površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  5+240 - 6+468 
(2+1,5+0+1,5+2)x35% 

m2 3,008.60 
  

  6+468 - 9+957 
(4+1,5+0+1,5+4)x35% 

m2 13,432.65 
  

  9+957 - 14+390 
(4,5+1,5+0+1,5+4)x35% 

m2 17,842.83 
  

  kanal "II-1-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 1+200 
(1+1,5+0+1,5+2)x80% 

m2 5,760.00 
  

  1+300 - 1+672 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 781.20 
  

  kanal "II-1-3-1" sliv 
"Despotovo - Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+240 
(1+1,5+0+1,5+3)x80% 

m2 1,334.00 
  

  kanal "II-2-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 0+600 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 840.00 
  

  0+600 - 1+513 
(2+1,5+0+1,5+2)x60% 

m2 3,834.60 
  

  kanal "II-2-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+450 
(2+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 1,080.00 
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  0+450 - 0+627 
(2+1,5+0+1,5+2)x70% 

m2 867.30 
  

  0+627 - 0+850 
(1+1,5+0+1,5+1)x70% 

m2 780.50 
  

  0+850 - 1+850 
(1+1,5+0+1,5+2)x50% 

m2 3,000.00 
  

  1+850 - 2+047 
(2+1,5+0+1,5+2)x60% 

m2 827.40 
  

  kanal "II-5" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+700 
(1+1,5+0+1,5+2)x80% 

m2 3,360.00 
  

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(1+1,5+0+1,5+1)x30% 

m2 900.00 
  

  0+600 - 1+800 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 2,520.00 
  

  2+000 - 3+100 
(3+1,5+0+1,5+2)x40% 

m2 3,520.00 
  

  kanal "II-8-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+400 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 840.00 
  

  0+400 - 0+960 
(2+1+0+1+2)x20% 

m2 672.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+480 
(3+1,5+0+1,5+3)x35% 

m2 1,512.00 
  

  0+600 - 0+800 
(4+1,5+0+1,5+9)x20% 

m2 640.00 
  

  0+800 - 2+200 
(3+1,5+0+1,5+3)x35% 

m2 4,410.00 
  

3. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja do Ø 5 cm 
traktorom sa tarupom (kačen u 
tri tačke na traktoru) na ravnoj i 
kosoj površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  5+240 - 6+468 
(2+1,5+0+1,5+2)x65% 

m2 5,587.40 
  

  6+468 - 9+957 
(4+1,5+0+1,5+4)x65% 

m2 24,946.35 
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  9+957 - 14+390 
(4,5+1,5+0+1,5+4)x65% 

m2 33,136.68 
  

  kanal "II-1-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  1+300 - 1+672 
(2+1,5+0+1,5+2)x70% 

m2 1,822.80 
  

  kanal "II-2-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,260.00 
  

  0+600 - 1+513 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,917.30 
  

  kanal "II-2-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+850 - 1+850 
(1+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 1,200.00 
  

  kanal "II-5" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+700 
(1+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 840.00 
  

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(1+1,5+0+1,5+1)x20% 

m2 600.00 
  

  0+600 - 1+800 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 1,680.00 
  

  kanal "II-8-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+400 
(2+1,5+0+1,5+2)x50% 

m2 1,400.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+480 
(3+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 1,296.00 
  

  0+480 - 0+600 (3+1,5+0+1,5+2) m2 960.00 
  

  0+800 - 2+200 
(3+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 3,780.00 
  

4. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trave traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II-2-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(0+1+0+1+0)x50% 

m2 600.00 
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  0+600 - 1+513 
(0+1+0+1+0)x10% 

m2 182.60 
  

  kanal "II-2-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 0+450 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 180.00 
  

  0+450 - 0+627 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 106.20 
  

  0+850 - 1+850 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 600.00 
  

  1+850 - 2+047 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 78.80 
  

  kanal "II-5" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+700 - 1+580 
(0+0+0+1+0)x20% 

m2 176.00 
  

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 240.00 
  

  0+600 - 1+800 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 480.00 
  

  2+000 - 3+100 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 660.00 
  

  kanal "II-8-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 0+400 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 80.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+480 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 336.00 
  

  0+600 - 0+800 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 80.00 
  

  0+800 - 2+200 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 980.00 
  

5. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  5+240 - 6+468 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 859.60 
  

  6+468 - 9+957 m2 2,442.30 
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(0+1+0+1+0)x35% 

  9+957 - 14+390 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 3,103.10 
  

  kanal "II-1-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 1+200 
(0+0,5+0+0,5+0)x80% 

m2 960.00 
  

  1+300 - 1+672 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 223.20 
  

  kanal "II-2-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 240.00 
  

  0+600 - 1+513 
(0+1+0+1+0)x60% 

m2 1,095.60 
  

  kanal "II-2-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+450 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 270.00 
  

  0+450 - 0+627 
(0+1+0+1+0)x70% 

m2 247.80 
  

  0+627 - 0+850 
(0+1+0+1+0)x70% 

m2 312.20 
  

  0+850 - 1+850 
(0+1+0+1+0)x50% 

m2 1,000.00 
  

  1+850 - 2+047 
(0+1+0+1+0)x60% 

m2 236.40 
  

  kanal "II-5" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+000 - 0+700 
(0+0,5+0+0,5+0)x80% 

m2 560.00 
  

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 360.00 
  

  0+600 - 1+800 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 720.00 
  

  2+000 - 3+100 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 880.00 
  

  kanal "II-8-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+400 
(0+0,5+0+0,5+0)x30% 

m2 120.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+480 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 336.00 
  

  0+600 - 0+800 m2 80.00 
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(0+1+0+1+0)x20% 

  0+800 - 2+200 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 980.00 
  

6. 

Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja  traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  
kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  
5+240 - 6+468 
(0+1+0+1+0)x65% 

m2 1,596.40 
  

  
6+468 - 9+957 
(0+1+0+1+0)x65% 

m2 4,535.70 
  

  
9+957 - 14+390 
(0+1+0+1+0)x65% 

m2 5,762.90 
  

  
kanal "II-1-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
1+300 - 1+672 
(0+1+0+1+0)x70% 

m2 520.80 
  

  
kanal "II-2-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+600 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 360.00 
  

  
0+600 - 1+513 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 547.80 
  

  
kanal "II-2-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+850 - 1+850 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 400.00 
  

  
kanal "II-5" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+700 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 140.00 
  

  
kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+600 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 240.00 
  

  
0+600 - 1+800 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 480.00 
  

  
kanal "II-8-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  
0+000 - 0+400 
(0+0,5+0+0,5+0)x50% 

m2 200.00 
  

  
kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 
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0+000 - 0+480 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 288.00 
  

  0+480 - 0+600 (0+1+0+1+0) m2 240.00 
  

  
0+800 - 2+200 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 840.00 
  

7. 

Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije i rastinja, do Ø 5cm, 
bagerom sa tarupom radi 
prolaska mehanizacije i uređenja 
kanalskog zemljišta sa obe 
strane kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  
kanal "II" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  5+240 - 6+468 (0+1,5+5+1,5+0) m2 9,824.00 
  

  6+468 - 9+957 (0+2,5+4+2,5+0) m2 31,401.00 
  

  
9+957 - 14+390 
(0+2,5+4+2,5+0) 

m2 39,897.00 
  

  
kanal "II-1-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 1+200 
(1+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 1,440.00 
  

  
0+000 - 1+200 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 240.00 
  

  0+000 - 1+200 (0+0+2+0+0) m2 2,400.00 
  

  
1+200 - 1+300 
(2+2,5+1,5+2,5+2) 

m2 1,050.00 
  

  1+300 - 1+672 (0+0+1,5+0+0) m2 558.00 
  

  
kanal "II-1-3-1" sliv 
"Despotovo - Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+240 
(1+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 336.00 
  

  0+000 - 0+240 (0+0+2+0+0) m2 480.00 
  

  
kanal "II-2-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+600 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,200.00 
  

  
0+600 - 1+513 
(0+2,5+1,5+2,5+0) 

m2 5,934.50 
  

  
kanal "II-2-3" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+450 
(2+1,5+0+1,5+3)x50% 

m2 1,800.00 
  

  
0+000 - 0+450 
(0+1+0+1+0)x50% 

m2 450.00 
  

  0+000 - 0+450 (0+1,5+2+1,5+0) m2 2,250.00 
  

  0+450 - 0+627 (0+1,5+2+1,5+0) m2 885.00 
  



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда за набавку радова на одржавању канала 

 

28/60 

  

 

  
0+627 - 0+850 
(1+1,5+0+1,5+1)x30% 

m2 334.50 
  

  
0+627 - 0+850 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 133.80 
  

  0+627 - 0+850 (0+0,5+1+0,5+0) m2 446.00 
  

  0+850 - 1+850 (0+2,5+0+2,5+0) m2 7,000.00 
  

  
1+850 - 2+047 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 275.80 
  

  
1+850 - 2+047 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 78.80 
  

  1+850 - 2+047 (0+2+2+2+0) m2 1,182.00 
  

  
kanal "II-5" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+700 (0+0+0,6+0+0) m2 420.00 
  

  
0+700 - 1+580 
(3+1+0+1,5+3)x80% 

m2 5,984.00 
  

  
0+700 - 1+580 
(0+0+0+1+0)x80% 

m2 704.00 
  

  0+700 - 1+580 (0+0+3+0,5+0) m2 3,080.00 
  

  
kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+600 
(1+1,5+0+1,5+1)x30% 

m2 900.00 
  

  
0+000 - 0+600 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 360.00 
  

  0+000 - 0+600 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,200.00 
  

  
0+600 - 1+800 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 2,520.00 
  

  
0+600 - 1+800 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 720.00 
  

  0+600 - 1+800 (0+0,5+1+0,5+0) m2 2,400.00 
  

  1+800 - 2+000 (2+2,5+1+2,5+2) m2 2,000.00 
  

  
2+000 - 3+100 
(3+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 2,640.00 
  

  
2+000 - 3+100 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 660.00 
  

  2+000 - 3+100 (0+0+1+0+0) m2 1,100.00 
  

  
kanal "II-8-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 0+400 
(0+0+0,6+0+0)x50% 

m2 240.00 
  

  
0+400 - 0+960 
(2+1+0+1+2)x20% 

m2 1,008.00 
  

  0+400 - 0+960 (0+0+0,6+0+0) m2 336.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo -     
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Silbaš" 

  0+000 - 0+480 (0+2+2+2+0) m2 2,880.00 
  

  0+480 - 0+600 (0+2,5+1+2,5+0) m2 720.00 
  

  
0+600 - 0+800 
(4+1,5+0+1,5+9)x60% 

m2 1,920.00 
  

  
0+600 - 0+800 
(0+1+0+1+0)x60% 

m2 240.00 
  

  0+600 - 0+800 (0+2,5+2+2,5+0) m2 1,400.00 
  

  0+800 - 2+200 (0+1,5+1+1,5+0) m2 5,600.00 
  

  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI  
            

REKAPITULACIJA KO SILBAŠ 

  I   PRIPREMNI RADOVI 
 

  UKUPNO RADOVI: 
 

  PDV:  

  
UKUPNO RADOVI SA PDV – om: 

   
 

PREDMER RADOVA  

KO GAJDOBRA 

            

I PRIPREMNI RADOVI 

r.b.   jedinica količina cena ukupno 

1 2 3 4 5 6 

1. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trave traktorom sa 
tarupom (kačen u tri tačke na 
traktoru) na ravnoj i kosoj 
površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  3+100 - 4+000 
(3+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 2,430.00 
  

  4+700 - 5+500 
(1+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 1,120.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  2+200 - 2+680 
(3+1,5+0+1,5+3)x40% 

m2 1,728.00 
  

  2+680 - 3+300 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,302.00 
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  3+300 - 3+600 
(1,5+1,5+0+1,5+1,5)x35% 

m2 630.00 
  

  kanal "II-9-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  0+350 - 0+750 (5+1,5+0+1,5+6) m2 5,600.00 
  

  0+960 - 1+827 
(2+1,5+0+1,5+2)x70% 

m2 4,248.30 
  

  kanal "3" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+680 - 1+070 
(2+1,5+0+1,5+2)x50% 

m2 1,365.00 
  

  kanal "4" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+700 - 0+920 
(2+1,5+0+1,5+4)x60% 

m2 1,188.00 
  

  0+920 - 1+670 
(2+1,5+0+0+0)x30% 

m2 787.50 
  

  1+670 - 2+200 
(2+1,5+0+1,5+3)x60% 

m2 2,544.00 
  

  2+200 - 2+600 
(2+1,5+0+1,5+3)x40% 

m2 1,280.00 
  

  2+600 - 3+000 
(2+1,5+0+1,5+2)x50% 

m2 1,400.00 
  

  3+000 - 3+230 
(1+1,5+0+1,5+2)x40% 

m2 552.00 
  

  kanal "5" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+130 
(2+1,5+0+1,5+2)x40% 

m2 364.00 
  

  kanal "6" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+196 
(1+1,5+0+1,5+1)x80% 

m2 784.00 
  

  kanal "7" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

        

  0+000 - 0+300 
(1+1,5+0+1,5+1)x30% 

m2 450.00 
  

  kanal "9" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+300 
(1+1,5+0+1,5+1)x40% 

m2 600.00 
  

  0+300 - 0+500 
(1+1,5+0+1,5+1)x20% 

m2 200.00 
  

  kanal "10" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+300 
(2+1,5+0+1,5+3)x50% 

m2 1,200.00 
  

  0+300 - 0+700 m2 360.00 
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(3+1,5+0+1,5+3)x10% 

  0+700 - 1+025 
(2+1,5+0+1,5+2)x70% 

m2 1,592.50 
  

  1+025 - 1+855 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,743.00 
  

  2+525 - 2+890 
(2+1,5+0+1,5+2)x100% 

m2 2,555.00 
  

  2+890 - 3+390 
(2+1,5+0+1,5+2)x70% 

m2 2,450.00 
  

  3+390 - 4+060 
(2+1,5+0+1,5+2)x40% 

m2 1,876.00 
  

  4+060 - 4+480 
(2+1,5+0+0+0)x30% 

m2 441.00 
  

  4+060 - 4+480 
(0+0+0+1,5+2)x20% 

m2 294.00 
  

  4+480 - 4+730 
(1+1,5+0+1,5+2)x80% 

m2 1,200.00 
  

2. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen u tri tačke na 
traktoru) na ravnoj i kosoj 
površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  3+100 - 4+000 
(3+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 1,162.00 
  

  4+000 - 4+700 
(2+1,5+0+1,5+3)x60% 

m2 3,360.00 
  

  4+700 - 5+500 
(1+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 1,120.00 
  

  5+500 - 6+050 
(5+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 1,210.00 
  

  6+050 - 6+910 
(2+1,5+0+1,5+3)x10% 

m2 688.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  2+200 - 2+680 
(3+1,5+0+1,5+3)x40% 

m2 1,728.00 
  

  2+680 - 3+300 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,302.00 
  

  3+300 - 3+600 
(1,5+1,5+0+1,5+1,5)x35% 

m2 630.00 
  

  3+000 - 3+230 
(1+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 276.00 
  

  kanal "7" sliv "Tovariševo -     
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Gajdobra" 

  0+000 - 0+300 
(1+1,5+0+1,5+1)x50% 

m2 750.00 
  

  kanal "9" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

        

  0+000 - 0+300 
(1+1,5+0+1,5+1)x60% 

m2 900.00 
  

  0+300 - 0+500 
(1+1,5+0+1,5+1)x40% 

m2 400.00 
  

  kanal "10" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  1+025 - 1+855 
(2+1,5+0+1,5+2)x40% 

m2 2,324.00 
  

  1+855 - 2+525 
(2+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 1,608.00 
  

3. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja do Ø 5 cm 
traktorom sa tarupom (kačen u 
tri tačke na traktoru) na ravnoj i 
kosoj površini do 1,5 m na 
inspekcionim stazama i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  3+100 - 4+000 
(3+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 1,620.00 
  

  4+000 - 4+700 
(2+1,5+0+1,5+3)x40% 

m2 2,240.00 
  

  4+700 - 5+500 
(1+1,5+0+1,5+3)x60% 

m2 3,360.00 
  

  5+500 - 6+050 
(5+1,5+0+1,5+3)x80% 

m2 4,840.00 
  

  6+050 - 6+910 
(2+1,5+0+1,5+3)x90% 

m2 6,192.00 
  

   
kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  2+200 - 2+680 
(3+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 864.00 
  

  2+680 - 3+300 
(2+1,5+0+1,5+2)x40% 

m2 1,736.00 
  

  3+300 - 3+600 
(1,5+1,5+0+1,5+1,5)x30% 

m2 540.00 
  

  kanal "II-9-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+960 - 1+827 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,820.70 
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  kanal "3" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+360 
(3+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 648.00 
  

  0+680 - 1+070 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 546.00 
  

  kanal "4" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+700 - 0+920 
(2+1,5+0+1,5+4)x40% 

m2 792.00 
  

  2+200 - 2+600 
(2+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 960.00 
  

  2+600 - 3+000 
(2+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 560.00 
  

  3+000 - 3+230 
(1+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 276.00 
  

  kanal "5" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+130 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 273.00 
  

  kanal "6" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+196 
(1+1,5+0+1,5+1)x20% 

m2 196.00 
  

  kanal "10" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+300 
(2+1,5+0+1,5+3)x20% 

m2 480.00 
  

  0+700 - 1+025 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 682.50 
  

  1+025 - 1+855 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,743.00 
  

  3+390 - 4+060 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,407.00 
  

  4+060 - 4+480 
(2+1,5+0+0+0)x70% 

m2 1,029.00 
  

 
 
 
 
 
4. 

 
Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trave traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala.Obračun po 
m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  3+100 - 4+000 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 540.00 
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  4+700 - 5+500 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 320.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  2+200 - 2+680 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 384.00 
  

  2+680 - 3+300 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 372.00 
  

  3+300 - 3+600 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 210.00 
  

  kanal "II-9-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+350 - 0+750 (0+1+0+1+0) m2 800.00 
  

  0+960 - 1+827 
(0+1+0+1+0)x70% 

m2 1,213.80 
  

  kanal "3" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+680 - 1+070 
(0+1+0+1+0)x50% 

m2 390.00 
  

  kanal "4" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+700 - 0+920 
(0+1+0+1+0)x60% 

m2 264.00 
  

  0+920 - 1+670 
(0+1+0+0+0)x30% 

m2 225.00 
  

  1+670 - 2+200 
(0+1+0+1+0)x60% 

m2 636.00 
  

  2+200 - 2+600 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 320.00 
  

  2+600 - 3+000 
(0+1+0+1+0)x50% 

m2 400.00 
  

  3+000 - 3+230 
(0+0,5+0+0,5+0)x40% 

m2 92.00 
  

  kanal "5" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

        

  0+000 - 0+130 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 104.00 
  

  kanal "6" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+196 
(0+0,5+0+0,5+0)x80% 

m2 156.80 
  

  kanal "9" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+300 
(0+0,5+0+0,5+0)x40% 

m2 120.00 
  

  0+300 - 0+500 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 40.00 
  

  kanal "10" sliv "Tovariševo -     
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Gajdobra" 

  0+000 - 0+300 
(0+1+0+1+0)x50% 

m2 300.00 
  

  0+300 - 0+700 
(0+1+0+1+0)x10% 

m2 80.00 
  

  0+700 - 1+025 
(0+1+0+1+0)x70% 

m2 455.00 
  

  1+025 - 1+855 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 498.00 
  

  2+525 - 2+890 
(0+1+0+1+0)x100% 

m2 730.00 
  

  2+890 - 3+390 
(0+1+0+1+0)x70% 

m2 700.00 
  

  3+390 - 4+060 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 536.00 
  

  4+060 - 4+480 
(0+1+0+0+0)x30% 

m2 126.00 
  

  4+060 - 4+480 
(0+0+0+1+0)x20% 

m2 84.00 
  

  4+480 - 4+730 
(0+1+0+1+0)x80% 

m2 400.00 
  

5. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije trske traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  3+100 - 4+000 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 360.00 
  

  4+000 - 4+700 
(0+1+0+1+0)x60% 

m2 840.00 
  

  4+700 - 5+500 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 320.00 
  

  5+500 - 6+050 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 220.00 
  

  6+050 - 6+910 
(0+1+0+1+0)x10% 

m2 172.00 
  

  kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  2+200 - 2+680 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 384.00 
  

  2+680 - 3+300 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 372.00 
  

  3+300 - 3+600 
(0+1+0+1+0)x35% 

m2 210.00 
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  3+000 - 3+230 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 46.00 
  

  kanal "9" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

        

  0+000 - 0+300 
(0+0,5+0+0,5+0)x60% 

m2 180.00 
  

  0+300 - 0+500 
(0+0,5+0+0,5+0)x40% 

m2 80.00 
  

  1+025 - 1+855 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 664.00 
  

  1+855 - 2+525 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 402.00 
  

6. 

Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije šiblja  traktorom sa 
tarupom (kačen na kranskoj ruci) 
na kosoj površini preko 1,5 m 
radi uređenja, na dnu kanala i 
kosinama kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  
kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
3+100 - 4+000 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 360.00 
  

  
4+000 - 4+700 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 560.00 
  

  
4+700 - 5+500 
(0+1+0+1+0)x60% 

m2 960.00 
  

  
5+500 - 6+050 
(0+1+0+1+0)x80% 

m2 880.00 
  

  
6+050 - 6+910 
(0+1+0+1+0)x90% 

m2 1,548.00 
  

  
kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  
2+200 - 2+680 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 192.00 
  

  
2+680 - 3+300 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 496.00 
  

  
3+300 - 3+600 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 180.00 
  

  
kanal "II-9-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+960 - 1+827 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 520.20 
  

  
kanal "3" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  
0+000 - 0+360 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 144.00 
  

  0+680 - 1+070 m2 156.00 
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(0+1+0+1+0)x20% 

  
kanal "4" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

        

  
0+700 - 0+920 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 176.00 
  

  
2+200 - 2+600 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 240.00 
  

  
2+600 - 3+000 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 160.00 
  

  
3+000 - 3+230 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 46.00 
  

  
kanal "5" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  
0+000 - 0+130 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 78.00 
  

  
kanal "6" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  
0+000 - 0+196 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 39.20 
  

  
kanal "10" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  
0+000 - 0+300 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 120.00 
  

  
0+700 - 1+025 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 195.00 
  

  
1+025 - 1+855 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 498.00 
  

  1+025 - 1+855 (0+0+1+0+0) m2 830.00 
  

  
3+390 - 4+060 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 402.00 
  

  
4+060 - 4+480 
(0+1+0+0+0)x70% 

m2 294.00 
  

7. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije i rastinja, do Ø 5cm, 
bagerom sa tarupom radi 
prolaska mehanizacije i uređenja 
kanalskog zemljišta sa obe 
strane kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  

 
kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  11+280 - 11+620 (3+3+1+3+4.2) m2 4,828.00 
  

  
kanal "II-2-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 1+050 
(6+3+1,5+3+6)x60% 

m2 12,285.00 
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kanal "II-3-2-2" sliv 
"Despotovo - Silbaš" 

        

  
4+520 - 5+110 
(3+2,5+1+2,5+3)x60% 

m2 4,248.00 
  

  
kanal "II-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
3+100 - 4+000 
(3+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 2,160.00 
  

  
3+100 - 4+000 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 540.00 
  

  
3+100 - 4+000 
(0+0,5+1,5+0,5+0) 

m2 2,250.00 
  

  4+000 - 4+700 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,400.00 
  

  4+700 - 5+500 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,600.00 
  

  5+500 - 6+050 (0+1,5+1+1,5+0) m2 2,200.00 
  

  6+050 - 6+910 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,720.00 
  

  
kanal "II-9" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

        

  2+200 - 2+680 (0+0,5+1+0,5+0) m2 960.00 
  

  2+680 - 3+300 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,240.00 
  

  3+300 - 3+600 (0+0+1+0+0) m2 300.00 
  

  
kanal "II-9-1" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  0+000 - 0+350 (5+3+2+3+6) m2 6,650.00 
  

  0+350 - 0+750 (0+0,5+2+0,5+0) m2 1,200.00 
  

  0+750 - 0+960 (5+3+2+3+6) m2 3,990.00 
  

  0+960 - 1+827 (0+0+1+0+0) m2 867.00 
  

  
kanal "3" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  
0+000 - 0+360 
(3+1,5+0+1,5+3)x80% 

m2 2,592.00 
  

  
0+000 - 0+360 
(0+1+0+1+0)x80% 

m2 576.00 
  

  
0+000 - 0+360 
(0+0,5+1,5+0,5+0) 

m2 720.00 
  

  0+360 - 0+680 (13+3+1,5+3+3) m2 7,520.00 
  

  
0+680 - 1+070 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 819.00 
  

  
0+680 - 1+070 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 234.00 
  

  0+680 - 1+070 (0+0,5+1+0,5+0) m2 780.00 
  

  
kanal "4" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+700 (2+6+1+6+4) m2 13,300.00 
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  0+700 - 0+920 (0+3,5+1+3,5+0) m2 1,760.00 
  

  
0+920 - 1+670 
(2+1,5+0+0+0)x70% 

m2 1,837.50 
  

  
0+920 - 1+670 
(0+1+0+0+0)x70% 

m2 525.00 
  

  0+920 - 1+670 (0+2+1+0+0) m2 2,250.00 
  

  
1+670 - 2+200 
(2+1,5+0+1,5+3)x40% 

m2 1,696.00 
  

  
1+670 - 2+200 
(0+1+0+1+0)x40% 

m2 424.00 
  

  1+670 - 2+200 (0+1+1+1+0) m2 1,590.00 
  

  
2+200 - 2+600 
(2+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 960.00 
  

  
2+200 - 2+600 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 240.00 
  

  2+200 + 2+600 (0+0,5+1+0,5+0) m2 800.00 
  

  
2+600 - 3+000 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 840.00 
  

  
2+600 - 3+000 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 160.00 
  

  2+600 - 3+000 (0+0,5+1+0,5+0) m2 800.00 
  

  
3+000 - 3+230 
(1+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 276.00 
  

  
3+000 - 3+230 
(0+0,5+0+0,5+0)x20% 

m2 46.00 
  

  3+000 - 3+230 (0+0+1+0+0) m2 230.00 
  

  3+230 - 3+600 (2+2+1+3+3) m2 4,070.00 
  

  3+600 - 5+100 (1+2+1+2+1) m2 10,500.00 
  

  
kanal "5" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  
0+000 - 0+130 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 273.00 
  

  
0+000 - 0+130 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 78.00 
  

  0+000 - 0+130 (0+0+0,6+0+0) m2 78.00 
  

  
kanal "6" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  0+000 - 0+196 (0+0+0,6+0+0) m2 117.60 
  

  
kanal "7" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

        

  
0+000 - 0+300 
(1+1,5+0+1,5+1)x20% 

m2 300.00 
  

  0+000 - 0+300 (0+0+0,6+0+0) m2 180.00 
  

  
kanal "8" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 
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  0+000 - 0+118 (3+1,5+1+1,5+3) m2 1,180.00 
  

  
kanal "9" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

        

  
0+000 - 0+300 
(0+0+0,6+0+0)x60% 

m2 180.00 
  

  
0+300 - 0+500 
(1+1,5+0+1,5+1)x40% 

m2 400.00 
  

  
0+300 - 0+500 
(0+0,5+0+0,5+0)x40% 

m2 80.00 
  

  
0+300 - 0+500 
(0+0+0,6+0+0)x40% 

m2 120.00 
  

  
kanal "10" sliv "Tovariševo - 
Gajdobra" 

    
  

  
0+000 - 0+300 
(2+1,5+0+1,5+3)x30% 

m2 720.00 
  

  
0+000 - 0+300 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 180.00 
  

  0+000 - 0+300 (0+3,5+1+3,5+0) m2 2,400.00 
  

  
0+300 - 0+700 
(3+1,5+0+1,5+3)x90% 

m2 3,240.00 
  

  
0+300 - 0+700 
(0+1+0+1+0)x90% 

m2 720.00 
  

  0+300 - 0+700 (0+3,5+1+3,5+0) m2 3,200.00 
  

  0+700 - 1+025 (0+0,5+1+0,5+0) m2 650.00 
  

  
1+855 - 2+525 
(2+1,5+0+1,5+3)x70% 

m2 3,752.00 
  

  
1+855 - 2+525 
(0+1+0+1+0)x70% 

m2 938.00 
  

  1+855 - 2+525 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,340.00 
  

  2+525 - 2+890 (0+0,5+1+0,5+0) m2 730.00 
  

  
2+890 - 3+390 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,050.00 
  

  
2+890 - 3+390 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 300.00 
  

  2+890 - 3+390 (0+1+1+1+0) m2 1,500.00 
  

  
3+390 - 4+060 
(2+1,5+0+1,5+2)x30% 

m2 1,407.00 
  

  
3+390 - 4+060 
(0+1+0+1+0)x30% 

m2 402.00 
  

  3+390 - 4+060 (0+0,5+1+0,5+0) m2 1,340.00 
  

  4+060 - 4+480 (0+1,5+0+0+0) m2 630.00 
  

  
4+060 - 4+480 
(0+0+0+1,5+2)x80% 

m2 1,176.00 
  

  
4+060 - 4+480 
(0+0+0+1+0)x80% 

m2 336.00 
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  4+060 - 4+480 (0+0+1+1,5+0) m2 1,050.00 
  

  
4+480 - 4+730 
(1+1,5+0+1,5+2)x20% 

m2 300.00 
  

  
4+480 - 4+730 
(0+1+0+1+0)x20% 

m2 100.00 
  

  4+480 - 4+730 (0+0,5+1+0,5+0) m2 500.00 
  

8. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije i rastinja, preko Ø 
5cm, bagerom sa tarupom radi 
prolaska mehanizacije i uređenja 
kanalskog zemljišta sa obe 
strane kanala. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

    
  

  
kanal "II-2" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
10+620 - 11+280 
(3,35340818+2,5+1+2,5+5) 

m2 9,473.2494 
  

  

 
 
kanal "II-2-8" sliv "Despotovo - 
Silbaš" 

    
  

  
0+000 - 1+050 
(6+3+1,5+3+6)x40% 

m2 8,190.00 
  

  
kanal "II-3-2-2" sliv 
"Despotovo - Silbaš" 

    
  

  
4+520 - 5+110 
(3+2,5+1+2,5+3)x40% 

m2 2,832.00 
  

  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI  
            

REKAPITULACIJA KO GAJDOBRA 

  I  PRIPREMNI RADOVI 
 

  UKUPNO RADOVI: 
 

  PDV:  

  
UKUPNO RADOVI SA PDV – om: 
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PREDMER RADOVA 

na odvozu deponije sa kanala VI km 0+225 - 0+350  
i delimičnom zatrpavanju depresije uz kanal P-1 

I ZEMLJANI RADOVI 

r.b. opis pozicije jedinica količina cena ukupno 

1 2 3 4 5 6 

1. Utovar zemlje bagerom.  
Obračun po m³ :     

 Deponija  
0+225-0+350 (10.264,93-6.105,48) m³ 4,159.45 

  

2. Transport i istovar zemlje kamionima 
kiperima na prosečnu daljinu do 10 km. 
Količina materijala uvećana za 30 % 
zbog rastresitosti. 
Obračun po m3: 

   

 

 Deponija I m³ 5,407.29 
  

3. Rad buldozera na razastiranju nasute 
zemlje na mestu deponovanja po 
okolnom terenu.                 Obračun po 
m³ :     

 
Deponija I m³ 5,407.29 

  
4. Rad buldozera na planiranju terena na 

mestu deponije nakon izvršenog 
utovara.                  
Obračun po čas : 

    

 
Deponija I čas 8.00 

  

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
 

            

REKAPITULACIJA 

 
     

 
I   ZEMLJANI RADOVI 

 

     
 

 
UKUPNO RADOVI: 

 
  PDV : 

 

 
UKUPNO RADOVI SA PDV – om:   
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

nauređenju i odvozu deponije sa kanala I km 3+280 - 4+110 
i delimičnom zatrpavanju depresije uz kanal P-1 

      

I PRIPREMNI RADOVI 

r.b.   jedinica količina cena ukupno 

1 2 3 4 5 6 

1. Mašinsko uklanjanje biljne 
vegetacije i rastinja, preko Ø 5cm, 
bagerom sa tarupom radi prolaska 
mehanizacije po celoj površini 
deponije i leve strane deponije u 
širini od 3 m. 
Obračun po m²:                                                                                                                                                                                                                                        

        

  
Deponija uz kanal I km 3+280 - 
4+110 

        

  3+450 - 3+280 (16+3) m2 3,230.00 
  

  4+110 - 3+450 (10+3) m2 8,580.00 
  

  UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 
 

 
     

II ZEMLJANI RADOVI 

r.b. opis pozicije jedinica količina cena ukupno 

1. Utovar zemlje bagerom.  
Obračun po m³ :     

 3+280 - 3+400 m³ 1,798.38 
  

2. Transport i istovar zemlje 
kamionima kiperima na prosečnu 
daljinu do 10 km. Količina 
materijala uvećana za 30 % zbog 
rastresitosti. 
Obračun po m3: 

   

 

 Deponija I m³ 2,337.89 
  

3. Rad buldozera na razastiranju 
nasute zemlje na mestu 
deponovanja po okolnom terenu.                 
Obračun po m³ :     

 
Deponija I m³ 2,337.89 
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4. Rad buldozera na planiranju 
terena na mestu deponije nakon 
izvršenog utovara.                  
Obračun po čas : 

    

 
Deponija I čas 8.00 

  
  

    

  UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
 

            

REKAPITULACIJA 

 
     

 
I   PRIPREMNI RADOVI 

 
  II   ZEMLJANI RADOVI 

 

 
UKUPNO RADOVI: 

 
  PDV: 

 

 
UKUPNO RADOVI SA PDV – om:  

 
 

UKUPNA REKAPITULACIJA 

KATASTARSKA OPŠTINA Ponuđena cena bez PDV-a: 

Pivnice 
 Despotovo 
 Silbaš 
 Gajdobra 
 Odvoz deponije na kanalu VI 
 Odvoz deponije na kanalu I 
 Ukupno bez PDV-a: 
 PDV: 
 Ukupno sa PDV : 
  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за све тражене 

радове из  предмета јавне набавке; 
 у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а , ПДВ као укупну 
цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум: 

_________________                                                   

  
Потпис понуђача 

_______________ 
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Образац бр.3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _______________________ , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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Образац бр.4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова на одржавању канала, ЈН бр. 19/2019,  
 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац бр. 5. 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  
 УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  ___________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке радова на одржавању канала, ЈН бр. 19/2019, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
Интернет страница на којој су докази из члана 77. став 1. тачке 1., 2., 
и 4. ЗЈН-а јавно доступни: 
 
_____________________________________________________________ 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
 
Датум:_____________                                              _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки 
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН. 
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Образац бр.6 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _______________________________________________________  
у поступку јавне набавке радова на одржавању канала, ЈН бр. 19/2019, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
Датум:_____________                                              _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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Образац бр.7 
 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке:  
45232451 радови на одводњавању и површински радови 
НАЧЕЛНИК 
БРОЈ: IV-404-1/2019-__ 
ДАНА: _.__. 2019. годинe 
 

  МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА 
НА ОДРЖАВАЊУ КАНАЛА 

  
Редни број набавке 19/2019 

 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ___________ 2019. године између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске 
управе Рајка Појужина, дипл.правник  ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ___________________, из ________________, улица 
__________________ , ПИБ _______________, матични број 
________________,  рачун број ______________, који се води код 
______________ банке, кога заступа ___________________, као извођача 
радова (у даљем тексту: одабрани понуђач). 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора чини набавка  радова на одржавању канала, а у 
свему према Спецификацији радова и понуди одабраног понуђача број 
____________, од _______________ године, које чине саставни део овог 
уговора.  

 
Члан 2.  

 
Одабрани понуђач се овим Уговором обавезује да радове из члана 1.овог 

уговора изведе најкасније до 01. марта 2020. године. 
 Одабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу плати на име уговорне 
казне 0,1% проценат за сваки дан задоцњења – прекорачења рока за извођење 
радова и то од укупне вредности неизведених радова. 

http://www.backapalanka.rs/
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 Неизвршење или делимично извршење у уговореном року, без обзира на 
обим, интезитет или последице, разлог су за једнострани раскид уговора од 
стране Наручиоца. 
 Раскидни услов делује тренутно кад се испуни. 
 Одабрани понуђач  је дужан да надокнади штету коју причини Наручиоцу 
оваквим раскидом уговора или штетном радњом. 

Понуда одабраног понуђача чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да Одабраном понуђачу  плати на име цене 
износ од  ______________ динара, као и износ ПДВ-а од ________________ 
динара, што укупно износи _______________  динара са ПДВ-ом, и то након 
испостављања привремених и окончаних ситуација у складу са степеном 
изведених радова са роком плаћања од најкасније 45 дана од дана пријема 
оверене ситуације, на рачун Одабраног понуђача број ______________,  који се 
води код ____________ банке. Пре достављања, привремена и окончана 
ситуација се обавезно усаглашава са Надзорним органом наручиоца. 

Рок извршења радова је најкасније до 01. марта 2020. године. 
 Цена обухвата материјал, израду, ангажовање радне снаге, транспорт, 
механизацију и све друге трошкове који чине елементе при формирању цене. 
 Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора. 
 

Члан 4. 
 

 Материјал за извођење уговорених радова, мора одговарати опису 
радова и техничким нормативима и одговорност за њихов квалитет пада на 
терет Одабраног понуђача. 

Члан 5. 
 

 Одабрани понуђач гарантује Наручиоцу исправност и квалитет 
извршених радова из члана 1. овог Уговора у складу са захтевима Наручиоца 
као и важећим стандардима и осталим условима који важе за радове који су 
предмет ове јавне набавке.  
 Пре почетка извођења радова, наручилац је дужан да извести Одабраног 
понуђача које ће лице бити надзорни орган, а Одабрани понуђач одређује 
руководиоца радова. 
 Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета извођења свих 
врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; давање 
упутстава понуђачу и решавању других питања која се појаве у току извођења 
радова.  

Одабрани понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони 
све недостатке на изведеним радовима који су настали због тога што се 
Одабрани понуђач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета 
изведених радова. 
 Уколико  Наручилац истакне примедбе, Одабрани понуђач је дужан да у 
целости поступи по примедбама и у остављеном року исте отклони. 
 Ако Одабрани понуђач не поступи по примедбама Наручиоца из става 6. 
овог члана, Наручилац је овлашћен да сам или преко другог  одабраног 
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понуђача отклони утврђене недостатке и то на трошак Одабраног понуђача, без 
посебне судске одлуке.  

 
Члан 6. 

 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 
регулисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима.  

 
Члан 7. 

 
 Све евентуалне спорове који могу настати из овог Уговора, уговорне 
стране ће покушати решити споразумно, а уколико то није могуће, исте 
уговарају надлежност суда у Новом Саду.  
 

Члан 8. 
 

 Овај Уговор је сачињен у 6 примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 примерка за своје потребе.  
 

Члан 9. 
 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, 
а ступа на снагу даном потписивања истог.  
 
 
 
ЗА ОДАБРАНОГ ПОНУЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 
________________________        ______________________ 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду 
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео 
и прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно 

или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара, на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 
Бачка Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај - Понуда за  
набавку радова на одржавању канала, ЈН бр. 19/2019“, у року од 6 (шест) дана 
од дана објављивања обавештења и конкурсне документације на Порталу 
јавних набавки, односно до 24.09.2019. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 24.09.2019.  
године до 11,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, 
као и име особе за контакт и број телефона. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
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Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Jaвнo oтвaрaњe пoнудa извршићe сe дaнa 24.09.2019. гoдинe у 
прoстoриjaмa Нaручиoцa сa пoчeткoм у 12,00 чaсoвa. Одмах након отварања 
понуда, наручилац ће извршити и поступак преговарања о чему ће  се сачинити 
записник. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 
 
Понуда мора да садржи попуњен  и потписан:  
 

 Образац понуде (Образац 1);  

 Документа која је наручилац тражио како би се доказала испуњеност 
обавезног услова (чл.75.став 1.тачка 5) и додатних услова 

 Образац структуре понуђене цене са упутством какао да се попуни 
(Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора (Образац број 7); 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 
 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Jaвнa нaбaвкa ниje oбликoвaнa пo пaртиjaмa. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова на одржавању канала, ЈН бр. 19/2019- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку за јавну набавку радова на одржавању канала, 
ЈН бр. 19/2019- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку за јавну набавку радова на одржавању канала, 
ЈН бр. 19/2019- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку за јавну набавку радова на 
одржавању канала, ЈН бр. 19/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање за извршене радове ће се извршити након испостављања 
привремених и окончаних ситуацијама у складу са степеном изведених радова 
са роком плаћања од најкасније 45 дана од дана пријема оверене ситуације. 
Пре достављања, привремена и окончана ситуација се обавезно усаглашава са 
надзорним органом наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
 
Рок извршења радова  најкасније до 01.03.2020. године. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали 
подаци из понуде. 

 12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца:  Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 16, 21400 
Бачка Паланка или факсом на број: 021-6045-587 или mail 
jnabavke@backapalanka.org.rs у времену од 07,00-15,00 часова, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈН 
19/2019“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

-  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 
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 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
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.  
 
14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, 
или поштом - препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина 
Бачка Паланка, Краља Петра Првог,  број 16, 21400 Бачка Паланка  или 
електронским путем на  e-mail адресу: јnabavke@backapalanka.org.rs  или 
факсом на број 021-60-45-587. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Зaкона 
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 
исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора 
из чл.108. Зaкона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 
Зaкона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 назив и адресу Наручиоца; 

 податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  

 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

 потпис подносиоца. 
 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) 
Закона, је:  
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци 
упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У 
пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 
употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од: 
- 60.000 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за 
заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове 
настале по основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке 
комисије је извршни наслов. 

 
17. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА 
 
Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 
Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним 

друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 
44/2018 и 95/2018), дужан је да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе. 

 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о 
јавној набавци са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка 
заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, тј. не потпише га у року од 3 дана од дана када му је достављен на 
потписивање,Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем.  


