
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА  
ОПШТИНСКА УПРАВА 
КОМИСИЈА   
БРОЈ: IV-404-3/2020-124 
ДАНА: 26.11.2020. године 
  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА  
  

Предмет набавке  је набавка услуге мониторинга и праћења градског зеленила на 
територији општине Бачка Паланка за  период од годину дана од дана закључења 
уговора. 

Рок и начин вршења услуге:  услуге мониторинга и праћења градског зеленила 
обухватају праћење здравственог стања вишегодишњег засада платана, од стране 
стручног лица које је у обавези да сукцесивно прави и доставља Наручиоцу Извештај, 
односно налаз и  мишљење о уоченим променама и појавама на стаблима платана, како 
би се правовремено и стручно третирали и заштитили  платани. Рок вршења услуге је 
годину дана од дана закључења уговора. 

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се извршити у року од најкасније 45 дана од 
дана фактурисања и достављања Извештаја о уоченим променама и појавама на 
стаблима платана. Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Оквирно време реализације набавке: IV квартал 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

 Уговор ће се доделити економски најповољнијој понуди која ће се одредити на 
основу критеријума  цене. 
 

Понуђач је дужан да достави: 

 Попуњен и потписан  Образац број 1. – Образац понуде 

 Попуњен и потписан Образац број 2. – Спецификација услуга и Образац 
структуре цене са упутством како да се попуни 

 Попуњен и потписан Образац број 3. – Модел уговора 

 За запослено или ангажовано лице које ће вршити мониторинг, доставити 
фотокопију дипломе о завршеном шумарском факултету и уговор о раду 
или уговор о ангажовању 

 
Понуде се достављају електронском поштом на адресу:  

jnabavke@backapalanka.org.rs , или поштом на  адресу: Општина Бачка Паланка , Краља 
Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 29, закључно са 
01.12.2020.године.  

Благовременим  ће  се  сматрати  све  понуде  које  стигну  на адресу Наручиоца , 
најкасније до 01.12.2020. године до 11,00  часова.  

Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати. 
Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон број 

021/2101 -174,  контакт: Комисија. 
 
 
С` поштовањем! 

 
 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs


 
    

Образац бр. 1. 
 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда брoj ________________ од __________________ за набавку услуге 
мониторинга и праћења градског зеленила на територији општине Бачка Паланка за  
период од годину дана од дана закључења уговора, број  набавке 26/2020. 

 
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: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
 
 



 
 
 

3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: за набавку услуге мониторинга и праћења градског 
зеленила на територији општине Бачка Паланка за  период од годину дана од дана 
закључења уговора, број  набавке 26/2020. 
 

 
Укупна цена  без ПДВ-а: 

 
 

 
Износ ПДВ-а: 

 

 
Укупна цена  са ПДВ-ом: 

 

 
Рок и начин  плаћања 

Плаћање ће се извршити у року од 
најкасније 45 дана од дана фактурисања  и 
достављања Извештаја о уоченим 
променама и појавама на стаблима платана 

 
Рок  извршења услуга 

Услуге мониторинга и праћења градског 
зеленила обухватају праћење здравственог 
стања вишегодишњег засада платана, од 
стране стручног лица које је у обавези да 
сукцесивно прави и доставља Наручиоцу 
Извештај, односно налаз и  мишљење о 
уоченим променама и појавама на стаблима 
платана, како би се правовремено и стручно 
третирали и заштитили  платани.  
Рок вршења услуге је годину дана од дана 
закључења уговора. 

Место извршења услуге Територија општине Бачка Паланка 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана 

од дана отварања понуде) 

 
________ дана 

од дана отварања понуда 

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

 
Датум                  Овлашћено лице  Понуђача 

      
 

_______________________                   ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



Образац бр. 2. 

 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Предмет  набавке је набавка услуге мониторинга и праћења градског зеленила на 
територији општине Бачка Паланка за  период од годину дана од дана закључења 
уговора. 

Рок и начин вршења услуге:  услуге мониторинга и праћења градског зеленила 
обухватају праћење здравственог стања вишегодишњег засада платана, од стране 
стручног лица које је у обавези да сукцесивно прави и доставља Наручиоцу Извештај, 
односно налаз и  мишљење о уоченим променама и појавама на стаблима платана, како 
би се правовремено и стручно третирали и заштитили  платани. Рок вршења услуге је 
годину дана од дана закључења уговора. 

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се извршити у року од најкасније 45 дана од 
дана фактурисања и достављања Извештаја о уоченим променама и појавама на 
стаблима платана. Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 У колони 3 уписати колико износи цена наведене услуге  без ПДВ-а  
 На крају табеле уписати износ ПДВ-а  и укупну цену са ПДВ-ом. 

 
У  ______________________ 
 
Дана ____________________ 

                                                    
                     Овлашћено лице понуђача  

 
                 ____________________             

РБ 
 

Врста услуге 
 

Јединица 

мере 

 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

 1. 2. 3. 

 
 
 

1. 
 

 

Услуге мониторинга и праћења градског зеленила 
обухватају праћење здравственог стања 
вишегодишњег засада платана, од стране стручног 
лица које је у обавези да сукцесивно прави и 
доставља Наручиоцу Извештај, односно налаз и  
мишљење о уоченим променама и појавама на 
стаблима платана, како би се правовремено и 
стручно третирали и заштитили  платани 

 
комад 

 

                     ПДВ: 
 

  

                        Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

  



 
Образац бр. 3. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Број: IV-404-3/2020 - 126 
Датум:_______  2020. године 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О НАБАВЦИ 
услуге мониторинга и праћења градског зеленила на територији општине Бачка 

Паланка за  период од годину дана од дана закључења уговора. 
 

Број набавке 26/2020 
 

Закључен  дана __________. 2020. године у Бачкој Паланци, између: 
 
1. Општинске управе општине Бачка Паланка, Бачка  Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа  Заменик Начелника 
општинске управе Рада Рајбер,  дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне 
стране  
и 
2. _____________________ из __________________, улица и број  ________________, 
ПИБ _________, матични број ________________, текући рачун број 
____________________ који се води код _________________ банке , кога заступа 
_________________________ у даљем тексту: Добављач. 
                                                       
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
 Предмет набавке је набавка услуге мониторинга и праћења градског зеленила на 
територији општине Бачка Паланка за  период од годину дана од дана закључења 
уговора, у свему према спецификацији из Позива и прихваћеној понуди Добављача. 
 

Члан 2. 
 Место вршења услуге је територија општине Бачка Паланка. 
 Ако Добављач не изврши  потребну услугу или исту не обави у уговореном 
року, дужан је да Наручиоцу надокнади штету, уколико ју је Наручилац претрпео због 
пропуста добављача. 
 У исто време Наручилац може раскинути овај Уговор. 
  

Члан 3. 
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати цену од _________ динара без 

ПДВ-а, као и ПДВ у износу од _________ динара, што укупно чини ____________ динара 
са ПДВ-ом, у року од најкасније 45 дана од дана фактурисања  и достављања Извештаја о 
уоченим променама и појавама на стаблима платана. 

Уплата ће се извршити на  рачун број _____________, који се води код 
_______________________ банке. 

 
 
 



 

Члан 4. 
 
 Овај Уговор се закључује на период од годину дана. 
 

Члан 5. 
 

 За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 6. 
 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем.
 У случају спора утврђује се надлежност суда у Новом Саду. 
 

Члан 7. 
 
 Уговор се сматра закљученим оног дана када га потпишу обе уговорне стране. 
 Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

 
 
 
 

         ДОБАВЉАЧ                                                                                НАРУЧИЛАЦ                      
________________________________                                       _________________________    
     
                                                          Рада Рајбер, дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


