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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 
68/2015), Правилника о набавкама, број IV-016-5/2015-100, од 31.12.2015. године, 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-2/2020-119, од 
08.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-
404-2/2020-120, од 08.06.2020. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

УСЛУГА КАРТИРАЊА ТЕРЕНА ПОД АМБРОЗИЈОМ НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ 
ЗЕМЉИШТУ  И  УРБАНИМ ДЕЛОВИМА ГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА - ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, МОНИТОРИНГ И НАДЗОР НАД 
ИЗВОЂЕЊЕМ УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
Редни број јавне набавке 14/2020 

 
Конкурсна документација садржи: 
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6. Упутство понуђачима како да сачине понуду ......................................................... 7 
7. Обрасци и модел уговора ...................................................................................... 17 
8. Образац структуре цене са упутством како да се попуни.................................... 30 

 
 
 
НАПОМЕНА: 
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у 
свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите 
Наручиоцу. 
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца 
како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне 
документације, а Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне Конкурсне 
документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. У складу са 
чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 
  

Наручилац: Општинска управа општине Бачка Паланка 
Адреса: 21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16 
ПИБ: 102102032 
МАТИЧНИ БРОЈ:08070687 
Интернет страница:www.backapalanka.rs   

 E-mail адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs  

           

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка услуга, број 14/2020 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набаке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка  услуге картирања терена под амброзијом 
на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града на територији 
општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и надзор над 
извођењем услуга за 2020. годину. 

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници. 
 

1.4.  Информације у вези са јавном набавком  

 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки 

 
Јавна набавка услуга број 14/2020 – услуге картирања терена под амброзијом 
на пољопривредном земљишту и урбаним деловима града на територији 
општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и надзор над 
извођењем услуга за 2020. годину. 

Ознака из општег речника набавки: 90732500 картирање загађења 
земљишта. 
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3. ВРСТА  И  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 
Предмет јавне набавке је набавка услуга картирања терена под 

амброзијом на пољопривредном земљишту и урбаним деловима града на 
територији Општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и 
надзор над извођењем услуга за 2020. годину. 

Понуђач је у обавези да достави динамику и обим извршења посла, као и 
да утврди површину на којој ће се вршити третман сузбијања амброзије и одреди 
Лабораторију за амброзију и друге алергијске биљке. 

Понуђач се обавезује да услуге изведе у уговореном року, стручно и 
квалитетно у складу са стандардима и прописима који важе за ову врсту услуга, 
те након што изврши обилазак терена, сачини извештај о успостављеном 
мониторингу и контроли ефикасног сузбијања амброзије на територији Општине 
Бачка Паланка. 
 

4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 

За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
 
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  

ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 
5.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће  у поступку јавне набавке  дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
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. став 1. тачка 2. Закона); 
4) 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. став 1. тачка 4. Закона); 
 

Понуђач  је дужан да наведе да је  изричито  поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл.75. став 2. Закона). 
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1.,2. и 4. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона. 
 

5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача  - „Образац број 2“), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву  потписује лице које није уписано у Регистар 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење 
за потписивање. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом ( Образац изјаве подизвођача  - „Образац број 3“). 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл.  75. став. 1. тачка. 1., 2. и 
4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
  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. 
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5.3. 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) неопходан минимални пословни капацитет: 
 

- да је понуђач у последње три године (2017, 2018. и 2019.) извршио услуге 
картирања амброзије у вредности  од 2.500.000,00 динара без ПДВ-а 
- да  понуђач  има акредитовану лабораторију за палинологију  
- да понуђач има минимум 5 теренских моторних возила 
- да понуђач има минимум 5 ручних ГПС уређаја 

 
2) неопходан минимални кадровски капацитет :  

Потребно је да понуђач има следеће кадрове у радном односу или 
ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, пре расписивања јавне 
набавке и најмање за период извршења уговора: 

- минимум три запослена или радно ангажована лица – кључно техничко 
особље и експерти који раде за понуђача и који ће бити одговорни за 
извршење уговора, у звању доктора наука и то из уже научне области 
ботаника 
 

5.4. Доказивање испуњености 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 пословни капацитет  

- Копије уговора о картирању 
- доказ о акредитацији 
- пописна листа и копије саобраћајних дозвола  
- пописна листа 
 

2) неопходан минимални кадровски капацитетом 
 

- фотокопија уговора о раду или фотокопијом уговора о ангажовању, и 
фотокопија дипломе  

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена  
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као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1.,2. 
и 4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 

Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци 
јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 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. 
 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
6.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
- Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
6.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 
 
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. 
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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 17а, са назнаком: „Не отварај - Понуда за услуге 
картирања, број ЈН 14/2020“, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно до 
18.06.2020. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до  18.06.2020.  
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. 

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.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти парафирала овлашћена особа. 
 

 Понуда мора да садржи: 
 

 Попуњен и потписан Образац понуде  – „Образац број 1“ 

 Попуњен и потписан Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. - „Образац број 2“, попуњава и потписује  
овлашћено лице понуђача,  односно овлашћено лице сваког понуђача из  
групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен и потписан Образац изјаве подизвођача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4.  - „Образац број 3“,  
попуњава и потписује  овлашћено лице подизвођача 

 Попуњен и потписан Образац трошкова припреме понуде – „Образац број 
4“, попуњава и потписује  овлашћено лице понуђача,  односно овлашћени 
понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, уколико понуђач не 
наступа самостално. Достављање овог обрасца није обавезно. 
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 Попуњен и потписан Образац изјаве о независној понуди- „Образац број 
5“, попуњава и потписује  овлашћено лице понуђача, односно овлашћено 
лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа 
самостално 

 Попуњен и потписан Образац изјаве о  поштовању обавеза из члана 75. 
став 2. Закона -  „Образац број 6“, попуњава и потписује  овлашћено лице 
понуђача,  односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално 

 Изјава са списком најважнијих истоврсних пружених услуга, за последње 
три године, (2017., 2018., 2019.) са називима наручилаца, датумима и 
износима на које су закључени уговори „Образац број 7“ са фотокопијама 
уговора 

 Попуњен и потписан Модел уговора - „Образац број 8“  

 Попуњен и потписан Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни- „Образац број 9“ 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 

 
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. 
 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити              
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 18.06.2020.  године у просторијама Општине Бачка 
Паланка са почетком у 11,30 часова. Представник понуђача може присуствовати 
јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од 
стране тог понуђача. 
 

6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6.4. Начин  измене, допуне и опозив понуде 
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Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 

обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај- Понуда за 
услуге картирања, број ЈН 14/2020“. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 

 
6.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да 
учествује у више заједничких понуда 
 

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 исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 
 

6.6. Понуда са подизвођачем 
 

 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „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. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави Образац изјаве о испуњавању обавезних услова – „Образац број 3“ из 
члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о јавним набавкама. 
 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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу 
без обзира на број подизвођача. 
  Понуђач који поднесе понуду самостално, не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 

6.7. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничка понуда». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи: 
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- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање   

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1.,2. и 4. ЗЈН, а 
додатне услове могу испунити заједно.  
 Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2“ из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, 
потписан од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 

6.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок и рок важења понуде 
 

Плаћање за извршене услуге је у року од најкасније 45 дана  након што 
понуђач достави Извештај и фактуру. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. 
6.9. Валута 

 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а.  

Цена мора бити фиксна, не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

6.10. Заштита података  
 

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. 
 

6.11. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде 
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Заинтересовано лице може у писаном облику 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 
понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка. 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова. 

Наручилац је дужан да у року од  3 дана од дана пријема захтева, одговор 
објави 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, јавна 
набавка број ЈН 14/2020». 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре дана 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. Закона о јавним набавкама. 
 

6.12. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и  
контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене 
исправке 

 
  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 и увид и 
контролу код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу, увид код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђач, као и код његовог 
подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
 
 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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6.13. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 

 
Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом 

критеријума  „ најнижа понуђена цена“. 
Уколико два понуђача  имају исту понуђену цену,  уговор ће се доделити 

понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 

важења понуде, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и  исти рок важења понуде.Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача,и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити 
у провидну кутију одакле ће извући само један папир.Понуђачу чији назив буде 
на извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују 
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
   

6.14. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе 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 („Образац број 6“). 
 

6.15. Коришћење патента 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. 
 
6.16. Захтев за заштиту права 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона.  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано 

лице које 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 овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-60-45-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 



Услуге картирања терена под амброзијом на пољопривредном земљишту и  
урбаним деловима града на територији Општине Бачка Паланка 

Страна 14 од 30 
 

заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуде,  и уколико  је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН 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 од три дана 
пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 5 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. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац 
закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може 
у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 
комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. 
ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
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;  
(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;  
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(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. 

 
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: 
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1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности. 

 
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.  
 

6.17. 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. 

 
6.18. 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 о јавним набавкама.  

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.  
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Образац бр. 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 
услуга картирања терена под амброзијом на пољопривредном земљишту и  
урбаним деловима града на територији Општине Бачка Паланка - теренска 
истраживања, мониторинг и надзор над извођењем услуга за 2020. годину,број  
ЈН 14/2020. 
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....): 

 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1., 
2. и 4. ЗЈН-а јавно доступни (уколико 
се докази не достављају уз понуду) 

 

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 



Услуге картирања терена под амброзијом на пољопривредном земљишту и  
урбаним деловима града на територији Општине Бачка Паланка 

Страна 18 од 30 
 

 
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: набавкa услуга картирања терена под 
амброзијом на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града на 
територији Општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и 
надзор над извођењем услуга за 2020. годину, број ЈН 14/2020. 

 

 
 

Понуђена цена 
без ПДВ-а  

 
 

 
 
 

_________ динара без ПДВ-а 

 
Понуђена цена 

са ПДВ-ом  

 

 
______ динара са ПДВ-ом 

 
Начин и услови   плаћања 

 

 
Плаћање за извршене услуге је у року 

од најкасније 45 дана  након што 
понуђач достави Извештај и фактуру. 

 

 
Рок важења понуде 

 (не може бити краћи од 60 
дана од дана отварања 

понуде) 

 
____ дана од дана 
 отварања понуда 

  

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

Датум     Потпис овлашћеног лица  Понуђача 
      

_______________________          _____________________________ 
 
 
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. 
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Образац бр. 2. 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И 4. ЗАКОНА О ЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга картирања терена под 
амброзијом на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града на 
територији Општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и 
надзор над извођењем услуга за 2020. годину, број  ЈН 14/2020, испуњава све 
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. 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) 

 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                                                       _____________________                                                         

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац бр. 3. 

 
 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И  4.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________________, 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга картирања терена под 
амброзијом на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града на 
територији Општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и 
надзор над извођењем услуга за 2020. годину, број  ЈН 14/2020, испуњава све 
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. 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) 
 

 
 
Место:_____________                                                                Подизвођач 
 
Датум:_____________                                                     _____________________                                                         

 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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                                                                                                               Образац бр. 4.  
             

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник РС» 68/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности услуга картирања терена под амброзијом на пољопривредном 
земљишту и у урбаним деловима града на територији Општине Бачка Паланка - 
теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем услуга за 2020. 
годину, број  ЈН 14/2020. 

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 
предметној јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 

 
 

НАПОМЕНА : Сходно члану 88. став 2. ЗЈН ( «Сл.гласник РС» 124/2012,14/2015 и 
68/2015) трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене трошкове, под 
условом да их  је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                                                     _____________________                                                         

 
 
 
 
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац бр. 5. 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________ 
       (назив понуђача) 
даје: 

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга картирања терена под амброзијом 
на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града на територији 
Општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и надзор над 
извођењем услуга за 2020. годину, број  ЈН 14/2020, 
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
Попуњен и потписан „Образац број 5“ – Изјава о независној понуди од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду подноси 
група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                                                       _____________________                                                         
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  Образац бр. 6. 
 

  
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  

 
 

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач_______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке мале вредности услуга картирања терена под 
амброзијом на пољопривредном земљишту и у урбаним деловима града на 
територији Општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и 
надзор над извођењем услуга за 2020. годину, број  ЈН 14/2020., поштовао је 
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. 

 
 

 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                                                      _____________________                                                         
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Образац бр. 7. 
  

ИЗЈАВА СА СПИСКОМ НАЈВАЖНИЈИХ ИСТОВРСНИХ УСЛУГА  
ЗА ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ (2017., 2018., 2019.)  

СА НАЗИВИМА НАРУЧИЛАЦА, ДАТУМИМА И ИЗНОСИМА 
 

РБ Име наручиоца Датум закључења 
уговора 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

11.  
 

  

12.  
 

  

13.  
 

  

14.  
 

  

УКУПНО: 
 

 

 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                                                     _____________________                                                         

 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, уколико 
понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача потписује своју Изјаву. 
Уз овај образац потребно је доставити копије уговора. 
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Образац бр. 8 

 

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: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: УСЛУГЕ 
Ознака из општег речника набавке: 90732500 картирање загађења земљишта 
БРОЈ: _______________ 
ДАНА: _______________ 2020. годинe 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
УСЛУГА КАРТИРАЊА ТЕРЕНА ПОД АМБРОЗИЈОМ 

НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ И  УРБАНИМ ДЕЛОВИМА ГРАДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА - ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА, 

МОНИТОРИНГ И НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ 
УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
Број  ЈН 14/2020 

 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ____________________ 2020. године, између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
Бачка Паланка, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа  
Заменик Начелника општинске управе Рада Рајбер, дипл.правник (у 
даљем тексту: Наручилац)  
и 

2. ___________________________________________________________ , из 
__________________, улица _______________________, ПИБ 
________________, матични број _____________,  рачун број 
________________________, који се води код ___________________банке,  
врста предузећа __________ кога заступа ___________________________ 
(у даљем тексту: Одабрани понуђач) 

 
НАПОМЕНА: У случају да одабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђачем из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора су услуге картирања терена под амброзијом на 

пољопривредном земљишту и урбаним деловима града на територији Општине 
Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем 
услуга за 2020. годину, као и међусобна права и обавезе Наручиоца и Одабраног 
понуђача.   

http://www.backapalanka.rs/
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Одабрани понуђач се обавезује да са вршењем услуга почне одмах након 

потписивања уговора.  
Члан 2. 

 Укупна  уговорена вредност услуга износи ___________ динара без ПДВ-а,  
односно _____________ динара са ПДВ-ом. 
 Вредност послова из члана 1. овог Уговора не може прећи износ укупно 
предвиђених средстава за ову јавну набавку. 

 Плаћање за извршене услуге је у року од најкасније 45 дана  након што 
одабрани понуђач достави Извештај и фактуру. 

Плаћање се врши уплатом на рачун  одабраног понуђача број 
_________________________,  који се води код __________________ банке. 
 Одабрани понуђач  је дужан да средства из члана 2. овог Уговора користи 
законито, наменски и економично.  
 

Члан 3. 
 Одабрани понуђач мора имати акредитовану Лабораторију за 
палинологију. 
 Одабрани понуђач именује одговорно лице __________________________ 
за реализацију посла по овом Уговору. 
 

Члан 4. 
 Одабрани понуђач  је у обавези да Наручиоцу достави динамику и обим 
извршења послова из члана 1. и 3. овог Уговора за период важења  Уговора. 
 

Члан 5. 
 Одабрани понуђач  се обавезује да послове из члана 1. и 3. овог Уговора 
изведе стручно и квалитетно у складу са стандардима и прописима који важе за 
ову врсту послова. 

Члан 6. 
  Одабрани понуђач  се обавезује да извештај о утврђеном стању о 
бројности и фенолошкој фази развоја амброзије ( фази развоја биљке, цветању, 
оплодњи и др.) благовремено, а најмање два дана пре планираног третмана 
сузбијања амброзије на терену, достави Наручиоцу и да даје препоруке на који 
начин да се приступи уништавању амброзије. 
 Ради ефикаснијег обављања третмана сузбијања амброзије на терену, 
Одабрани понуђач  се обавезује да доставља систематичне извештаје, односно  
да извештаје сачињава за локације под амброзијом које су најближе једна другој, 
све док се не изврши третирање амброзије у том делу Општине Бачка Паланка. 

Члан 7. 
Одабрани понуђач  се обавезује да пре давања извештаја за сузбијање 

амброзије, изврши обилазак терена, а у циљу утврђивања тачне површине на 
којој се врши третман сузбијања амброзије. 

Одабрани понуђач  се обавезује да након обиласка терена, а пре давања 
извештаја са препоруком, унесе у извештај из члана 6. став 1. овог Уговора 
утврђену површину на којој ће се вршити третман сузбијања амброзије, 
изражен у м2 . 
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Члан 8. 
Одабрани понуђач је дужан да наручиоцу доставља извештај на 

двомесечном нивоу о физичком и финансијском обиму радова. 
 

Члан 9. 
Одабрани понуђач ће за обављене послове из тачке 1. и 3. овог уговора, 

наручиоцу испоставити фактуру у 3 примерка према стварно извршеном обиму 
посла. 

Задужује се Одабрани понуђач да сачини извештај на двомесечном 
нивоу, у току вегетативне сезоне (односно три пута на свака два месеца) о 
стању на терену и да достави фактуру наручиоцу, након чега је Наручилац 
дужан да у року од најкасније 45 дана, од дана пријема фактуре, изврши уплату 
на рачун број __________________________, који се води код 
_________________ банке . 

Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају 

мирним путем међусобним договарањем и споразумевањем. 
У противном, надлежан је стварно и месно надлежан суд  у Новом Саду. 

 
Члан 11. 

 Уговор се сматра закљученим оног дана када га потпишу обе уговорне 
стране. 

Члан 12. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака 

уговорена страна задржава по 2 (два) примерка. 
  
 
 
 
 
          ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ                  НАРУЧИЛАЦ    

______________________      ________________ 
 

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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Образац бр. 9 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Предмет јавне набавке је набавка услуга картирања терена под 

амброзијом на пољопривредном земљишту и урбаним деловима града на 
територији Општине Бачка Паланка - теренска истраживања, мониторинг и 
надзор над извођењем услуга за 2020. годину. 

Понуђач је у обавези да достави динамику и обим извршења посла, као и 
да утврди површину на којој ће се вршити третман сузбијања амброзије, као и да 
има акредитовану лабораторију за палинологију. 

Понуђач се обавезује да услуге изведе у уговореном року, стручно и 
квалитетно у складу са стандардима и прописима који важе за ову врсту услуга, 
те након што изврши обилазак терена, сачини извештај о успостављеном 
мониторингу и контроли ефикасног сузбијања амброзије на територији Општине 
Бачка Паланка. 

 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 
 У реду  1 уписати колико износи цена наведене услуге  без ПДВ-а. 
 На крају табеле уписати износ ПДВ-а и укупну цену  са ПДВ-ом. 

 
У  ______________________  
 
Дана ____________________ 

 
                                                     

              Потпис овлашћеног  
                                                                                       лица понуђача 

                                        ______________________      

РБ 
 

Врста услуге 
 

Цена без ПДВ-а 

 
 
 

1. 
 
 

 

Картирање терена под амброзијом 
на пољопривредном земљишту  и у 

урбаним деловима града на 
територији општине Бачка Паланка 

– теренска истраживања, 
мониторинг и надзор над 

извођењем услуга за 2020. годину 

 

                                                                      

ПДВ: 
 

    
 Укупна цена  са ПДВ-ом: 

 


