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ГРАД СОМБОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку број 404-81/2018-VIII 

јавна набавка мале вредности  - набавка услуга: 

Системско сузбијање комараца 

Рок за подношење понуда 
30.04.2018. године 

до 11,00 часова 

Јавно отварање понуда 
30.04.2018. године 

у 11,30 часова 

  

Сомбор, април 2018. године 
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На основу чл. 39. а.  и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-81/2018-VIII и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 02-99/2018-VIII, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности – СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 

ЈН бр. 404-81/2018-VIII 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 

II 

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

4.  

III Техничка документација и планови  6.  
 
 

IV 

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

7.  

V Критеријуми за доделу уговора         15 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 19.  

VII Модел уговора 39. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 44. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-81/2018-VIII су. услуге – СИСТЕМСКО 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
 
ОРН: 90721000 - Услуге безбедности животне средине  
 90670000 -Услуге дезинфекције и уништавања штеточина у градским и 
сеоским срединама  

 

 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама . 
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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 ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 
 

         Обољења које преносе комарци представљају озбиљну опасност за 
јавно здравље, о чему сведочи и епидемија енцефалитиса Западног Нила која 
се пре две године појавила у нашој земљи са већим бројем смртних 
последица, а већ дужи низ година редовно се јавља у земљама у окружењу. 
Једини начин спречавања оваквих појава је одржавање бројности комараца 
испод критичне бројности што подразумева примену савремених метода 
сузбијања. 

      У периоду 2018 – 2020.година вршиће се систематски организован рад на 
заштити здравља грађања кроз реализацију следећих послова. 

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 

Третмани ларви комараца  

         Третмани кућних комараца у извориштима типа куће и окућнице (бурад 
са водом, септичке јаме, кишничаре, подруми са водом и др.), таблетама на 
бази Bti које би се дистрибуирале угроженим објектима (грађанима) на 
простору града у периоду од почетка године до месеца маја. Грађани врше 
апликацију овог биолошког препарата у сопственим извориштима у периоду 
од маја до септембра, по приложеном упутству. На овај начин је планиран 
утрошак оквирно 2.700 паковања таблета са 30 комада таблета у паковању, 
што је довољно за просечно домаћинство током целе сезоне, а у циљу 
превентивног деловања и редукције бројности кућних комараца на толерантан 
ниво. На овај начин се значајно смањује потреба за третманом одраслих 
комараца овог типа, и то применом наведених еколошких средстава, на 
рационалан начин. 

Третмани кућних комараца у извориштима типа баре и канали на јавним 
површинама, канализационе мреже (шахтови) и др. У циљу редукције ларви 
комараца на овим објектима, изводе се са земље, ручним и моторним 
прскалицама уз примену регистрованих хемијских препарата на оквирној 
површини од 162 ха ових изворишта. Просечан број третмана у току године је 
4. Третмани се спроводе на основу стручног мониторинга који утврђује 
присуство ларви комараца у наведеним извориштима, у периоду од априла до 
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септембра. 

         За изворишта типа излива речних токова и бара која представљају чисте 
воде, у циљу заштите живог света и спречавање загађења, врши се и 
апликација биолошког ларвицидног препарата на укупној површини од 
оквирно 72 ха третирањем са земље ручним прскалицама. Такође се планира 
и ларвицидни третман великих плавних површина уз Дунав (ритови) који ће 
бити изведени из вазуха хеликоптером на укупној површини од 382 ха.  

Припремни радови – кошење одржавање и омогућавање приступа кошењем у 
циљу ефикасније примене ларвицидних препарата предвиђени су на укупној 
површини од 13 ха. 

Третмани одраслих комараца 

          Третмани одраслих кућних комараца УЛВ апликацијом са земље (УЛВ 
генератори) на простору урбаних површина општине, планирају се у оквирној 
количини од око 13.000 ха. Третмани се изводе на основу стручног 
мониторинга који региструје појаву одраслих кућних комараца у одговарајућој 
бројности, апликацијом регистрованих препарата. Ови третмани се спроводе у 
периоду од маја до септембра, по потреби. 

         Третман одраслих комараца УЛВ апликацијом из ваздуха, планирани су 
на укупној површини од 4.500 ха. Третмани се изводе на основу регистроване 
појаве критичне бројности одговарајућих врста одраслих комараца на датом 
простору, апликацијом регистрованих препарата. Ови третмани се такође 
изводе у периоду од маја до септембра, по потреби.  

Мониторинг ларви и одраслих комараца 

Мапирање изворишта ларви комараца 

Снимање изворишта комараца се врши дигиталним фотоапаратом 
високе резолуције из ваздуха при водостају река који узрокују плављење 
приобалних делова.Висина лета и потребан број прохода се одређује на 
основу површине која се снима.  

На  основу добијених  ректификованих снимака из ваздуха, помоћу 
рачунарског програм израђује се орторектификовани снимак на којем је 
приказано изливање реке из њеног корита на водостају који је био у моменту 
снимања.. На орторектификованом снимку се исцртавају контуре водене 
површине. На основу контура водене површине прецизно се одређују зоне 
третман ларви комараца из ваздуха, са земље или са воде. Обележене зоне 
се уносе у географски информациони систем који израчунава њихову 
површину. Тако добијени подаци се учитавају у навигациони систем који 
користи летелица, возило или запослени оперативац. 
Приликом третмана ларви комараца из ваздуха леденим гранулама на 
навигационом  уређају летелице виде се тачне локације које је потребно 
третирати леденим гранулама. . 
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Мониторинг и контрола комараца подразумева следеће радове: 
- Мониторинг ларви руралних и урбаних врста комараца - Узорковање се врши 
диперима у плавним зонама уз Дунав за руралне врсте ларви комараца, које 
представљају изворишта ових врста комараца, а за урбане врсте комараца у 
извориштима типа бара и канала. На основу узорка (10 захвата) утврђује се 
присуство, врсте, стадијум развоја и бројност ларви комараца, на основу чега 
се одређују зоне и методе третмана.  
- Мониторинг одраслих комараца - Мониторинг се врши постављењем клопки 
са  сувим ледом на локацијама у граду и приградским насељима, утврђује се 
присуство, врсте и бројност, на основу чега се одређују зоне и методе 
третмана. Једна клопка представља један узорак. 
- Контрола предузетих третмана подразумева:  
Контрола третмана ларви комараца и примене препарата се врши непосредно 
након извршених ларвицидних мера са истим начином узорковања. Контрола 
третмана против одраслих комараца ради се постављањем клопки са сувим 
ледом после третмана одраслих комараца, на основу чега се утврђује 
проценат редукције бројности одраслих комараца. 
Планира се укупно 315 узорака за мониторинг и контролу ларви и одраслих 
комараца током сезоне. 
 
Наведене активности спроводиће се на основу Закона о заштити 
становништва од заразних болести (СЛ.Гласник 15/2016) члан .1., 2., 3.,5. и 16. 
 
ОБИЛАЗАК ТЕРЕНА ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ: Сваки понуђач пре 
давања понуде мора извршити обилазак терена. Обилазак се мора најавити 
мин. 24 часа раније. Обилазак терена на дан отварања понуда није могућ. 
Особа за контакт Душан Ландека тел. 468-111 
 
 
 
 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 

 
III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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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 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 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. ст. 1. 
тач. 1) до 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 дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН   
 

 
Доказ:  

Решење Министарства здравља РС 
о испуњености услова за обављање 
послова дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације; 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
Доказ:  

- Потврдa Народне банке Србије 
о броју дана неликвидности  која 
треба да буде издата након 
објављивања  позива за 
подношење понуда. 

- Биланс стања и успеха за 
претходне три обрачунске 
године (2015, 2016 и 
2017.година) 

 
 
 
Доказ: 
Фотокопија наведених стандарда 
 
Доказ: Табела Референц листа 
(Образац 7.). са уписаним 
извршеним услугама сузбијања 
комараца, Уговори- копије, о 
извршеним услугама који су уписани 
у рефернц листу и Потврде 
Наручиоца о извршеним услугама. 
(Образац 8.). 
 

 
 
 

 
 
-  Да  годину дана пре објављивања 
позива  за подношење понуда није 
био неликвидан (у односу на дан 
објаљивања позива) 
- Да је у предходне три обрачунске  
године (2015, 2016 и 2017.године) 
остварио укупан приход  већи од 
52.500.000,00 динара 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
 

 

- да понуђач има сертификат SRPS 
ISO 9001, 14001, 18001 и SRPS ЕN 
16636/2015 (за област дератизација, 
- дезинсекција и дезинфекција). 
- да је понуђач у последње три 
године вршио услуге -  сузбијање 
комараца у локалним самоуправама 
(град-општина) у минималном 
износу од  52.500.000,00 динара без 
ПДВ. 
 - Да поседује полису осигурања 
одговорности из делатности за 
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осигурану активност дезинфекција, 
дезинсекција, дератизација са 
лимитом покрића минимално од 
2.000.000 динара за период трајања 
осигурања односно по штетном 
догађају. 
Да поседује полису осигурања 
одговорности из делатности за 
осигурану активност услуге уређења 
и одржавања околине са лимитом 
покрића од 1.000.000 динара за 
период трајања осигурања односно 
по штетном догађају. 
 
 

 
Доказ: 
Фотокопија полисе осигурања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докази за услове под тачкама 1,2,4.: 
-  за возила у власништву: 

фотокопија читача саобраћајне 
дозволе и  копија важеће полисе 
обавезног осигурања 

- за возила која су у закупу: уговор 
о закупу и фотокопија читача 
саобраћајне дозволе и копија 
важеће полисе обавезног 
осигурања 

- за возила која су  у  лизингу: 
уговор о лизингу и фотокопија 
читача саобраћајне дозволе и 
копија важеће полисе обавезног 
осигурања 

Услов под тачком: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 
и 12: 

- доказује се фотокопијом пописне 
листе основних средстава 
понуђача за наведену опрему  
потписану и оверену од стране 
понуђача (за опрему у 
власништву), ако понуђач нема у 
власништву наведену опрему 
доставља се уговор о закупу или 
лизингу или рачун о набавци 
тражене опреме (за опрему 
набављену у текућој години). 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

да располаже довољним 
техничким  капацитетом: 

1. – минимум 10 возила – за превоз 
биоцидних производа и опреме за 
треман ларви  комараца на 
територији  града; 

2. - минимум 15 теретних возила са 
одвојеним товарним простором  за 
транспорт УЛВ уређаја приликом 
третмана одраслих комараца; 

3. - минимум 10 УЛВ уређаја за 
хладно замагљивање са протоком 
радне смеше од минимум  40 
лит/часу  и 5 УЛВ уређаја за хладно 
замагљивање са протоком радне 
смеће од минимум 20 лит/часу  
(пречник честице 10 - 30 микрона) – 
за истовремени третман одраслих 
комараца са земље на целокупној 
територији града;  

4. - минимум 1 камион за транспорт 
препарата и горива носивости преко 
5 тона – неопходних за третман 
одраслих комараца из ваздуха; 

5. – минимум 6 моторних леђних 
прскалица са атомизером и 
додатком за дистрибуцију гранула 
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за третман ларви комараца на 
неприступачним местима; 

6. – минимум 10 ручних леђних 
прскалица – за сузбијање ларви 
комараца са земље; 

7. - минимум 20 ГПС уређаја ручних 
– за праћење оперативаца који 
извршавају третмане ларви 
комараца са земље; 

8. – минимум 2 пловна објекта без 
кабине за третман одраслих 
комараца са воде минималне 
дужине 5,5 метара, носивости од 1,4 
тоне са ванбродским мотором 
минималне снаге 25 КС; 

9. - минимум 2 димна  генератора за 
топло замагљивање капацитета 
резервоара радне смеше од 
минимум 60 литара, снаге коморе за 
сагоревање 82 KW и са протоком 
радне смеше од 160 лит/часу за 
третман одраслих комараца са 
воде; 

10. – минимум 20 ком. ЦДЦ клопки 
која као атрактант користи пелете 
сувог леда. за контролу бројности 
одраслих комараца; 

11. – минимум 10 универзалним 
клопки за контролу бројности 
одраслих комараца која као 
атрактант користи компримовани гас 
ЦО2; 

12. – минимум 6 дигиталних 
метеоролошких станица које имају 
приступ интернету са приказивањем 
резултата у реалном времену на 
web адреси са уређајима који мере 
брзину ветра, правац ветра, 
температуру, влажност ваздуха, 
количину падавина, ваздушни 
притисак и омогућавају слање 

 

Услов под тачком 8. доказује се 
важећом пловидбеном дозволом. 
Ако понуђач нема у власништву 
пловне објекте поред пловидбене 
дозволе доставља се и уговор о 
закупу-лизингу. 

Услов код тачке 13. доказује се 
уверењем о регистрацији 
ваздухоплова и потврдом о провери 
пловидбености. Ако понуђач нема у 
власништву ваздухоплов поред 
уверења о регистрацији и потврде о 
провери пловидбености доставља 
се и уговор о закупу. 

 
Поред свих наведених доказа о 
техничком капацитету, понуђач је у 
обавези да достави и Изјаву под 
кривичном и материјалном 
одговорношћу да испуњава услове 
(Образац бр. 10). 

Наручилац задржава право да 
провери стварно стање 
испуњености услова код сваког од 
Понуђача.  
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података путем интернет конекције; 

13. - минимум 2 авиона  са 
опремом  за  навигацију и 
микронирање, за третман одраслих 
комараца из ваздуха; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Доказ: 

1) Списак кадрова који ће бити 
ангажовани за извршење предм. 
услуга; 

2)Фотокопија М/МА образаца 
пријаве на обавезно социјално 
осигурање запослених (за лица која 
су у радном односу) или фотокопију 
уговора о ангажовању (за лица која 
нису у радном односу); 

3) Фотокопија  диплома (за 
специјалисту епидемиолога, 
санитарног техничара ,санитарног 
еколога); 

4) Фотокопија сертификата за 
обављање д.д.д. послова за 
раднике са ССС, епидемилога, 
санитарног еколога и санитарног 
техничара (Издатих од референтних 
установа – ВМА, Ветеринарски 
факултет Београд, Завод за 
биоциде и медицинска средства 
Београд и др.). 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 

- да располаже довољним 
кадровским капацитетом односно 
да има следеће кадрове у радном 
односу или ангажоване сходно чл. 
197. до 202. Закона о раду: 

1) једног специјалисту 
епидемиологије са лиценцом 
Лекарске коморе РС; 

2) једног санитарног техничара ,  
једног санитарног еколога (IV ,VI 
степен стручне спреме); 

3) минимум 15 радника са ССС 
обучених за д.д.д послове; 

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 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. , у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
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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. Доказ обавезних услова под редним бројем 
5. не може се доказати Изјавом, за наведени услов доставља се Решење 
Министарства, а како је наведено у табеларном приказу. 
 

   
    
 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.  
 

 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, а додатне услове испуњавају заједно. 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.  
 

 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 може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 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.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
 

 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. 
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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 зсконских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
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.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 



Конкурсна документација за јавну набавку  
мале вредности ЈН бр.404-81/2018-VIII 

 14/ 52 

  
 

 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Како је наведено у табеларном приказу додатних услова. 
 

 
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, и то: 

 .доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су 
регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. 
apr.gov.rs 

 
 

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. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је Економски најповољнија понуда.  

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи:  

Ред. 

бр. 

 

Елемент критеријума 

Број  

пондера 
1. Понуђена цена – Ц      60 

2. Tехничко -Технолошке предности – ТTП       30   

3. Број и квалитет кадрова – БК        10  
 

Економски најповољнија понуда је она понуда која има највећи укупан број 
пондера на основу збира пондера одређених за елемент критеријума. Укупан 
број пондера (УБП) израчунава се:  

УБП = Ц+ТТП+ БК 

1. Понуђена цена (Ц) – максималан број пондера је 60 
пондера 
                            Ц = ЦК  

1.1.  ЦК  - понуђена цена код услуге сузбијања комараца. Максимални број 
пондера је 60 и рачуна се помоћу формуле: 
                                                     ЦК = ЦК1 + ЦК2 + ЦК3 

        ЦК1  – понуђена цена код набавке БТИ паковања за сузбијање ларви кућних 
комараца и износи максимално 5 пондера. Свака следећа понуђена цена 
добија за 1 пондер мање. 

       ЦК2 –  понуђена цена код набавке услуга сузбијања ларви и одраслих 
комараца и износи максимално 50 пондера. Свака следећа понуђена цена 
добија за 1 пондер мање. 

       ЦК3 –  понуђена цена код набавке услуга мониторинга ларви и одраслих 
комараца износи максимално 5 пондера. Свака следећа понуђена цена добија 
за 1 пондер мање. 
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Ако је нека од понуђених цена неуобичеајено ниска, сагласно члану 92. Закона 
о јавним набавкама затражиће се писмено образложење од таквог понуђача. У 
случају да извршена анализа датог образложења не потврди понуђене цене, 
предметна понуда биће одбијена.  

 

2. Техничко-технолошке предности (ТТП) - максимални број 
пондера је 30 пондера 

ТТП= Тхнп (Тхнп1 +Тхнп2) + Тхлп (Тхлп1 + Тхлп2) 

Код Техничке предности (Тхнп = Тхнп1+Тхнп2) као поделемента максималан 
број пондера је: 20 

Рангирање понуда по овом поделементу ће се извршити на следећи начин: 

Тхнп1: Сузбијање ларви комараца из ваздуха хеликоптером уз примену 
технологије биолошког препарата ледене грануле на површинама из Образца 
бр. 7 добија ...................................15 пондера; 

Тхнп2: Сузбијање комараца специјализованим возилом - амфибијом на тешко 
приступачним теренима који захтевају кретање истим возилом у току третмана 
и по воденим и по земљаним неравним површинама са електронским 
растуривачем гранула минималног капацитет од 100 литара и радног захвата 
2-24 метра из Образца бр. 7 (као што су канали и мочварна земљишта) 
.................................................................................................................5 пондера; 

Код Технолошке предности (Тхлп =Тхлп1 + Тхлп2) максималан број пондера је: 
10 

Рангирање понуда по овом поделементу ће се извршити на следећи начин: 

Тхлп1: Снимање из ваздуха изворишта комараца помоћу летелице 
(хеликоптер) опремљене жироскопски стабилизованом платформом и 
дигиталним фотоапаратом са резолуцијом од минимум 30 мегапиксела и 
израда орторектификованих снимака изворишта комараца са лиценцираним 
програмом за израду такве врсте снимака 
................................................................................................................7 пондера; 

Тхлп2: Коришћење GPS уређаја (GSM-GPRS модул) уграђених у возилима и 
летилицама и достављaње записа у електронској и штампаној форми 
наручиоцу у циљу праћења извршења конкретног уговора за 
комарце.................................................................................................3 пондера. 
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Докази о наведеном елементу критеријума које је понуђач у обавези да 
достави уз своју понуду су:  

1) Изјава под кривичном и материјалном одговорношћу о доказивању овог 
елемента критеријума којом понуђач потврђује да ће користити наведене 
техничке и технолошке предности приликом извршења конкретног уговора о 
јавној набавци. У прилогу ове конкурсне документације се налази образац те 
изјаве Образац бр. 14. 

2) За поседовање хеликоптера који су потребани за реализацију наведених 
техничких и технолошких предности из овог елемента критеријума, уверење о 
регистрацији хеликоптера и потврду о провери пловидбености за летелицу коју 
има у власништву, а ако понуђач нема у власништву хеликоптер или авион 
доставља се уговор о закупу/лизингу летелице, уверење о регистрацији исте и 
потврда о провери пловидбености. 

3) За поседовање остале опреме која је потребна за реализацију наведених 
технолошких предности копија пописне листе основних средстава за претходну 
годину за опрему коју има у власништву, и то оверена и потписана од стране 
понуђача, а ако понуђач нема у власништву наведену опрему уговор о 
закупу/лизингу (поред уговора о закупу доставља се и пописна листа основних 
средстава закуподавца) или рачун о набавци тражене опреме (ако је опрема 
набављена у текућој години). Наведену опрему чине: 

                        - минимум 1 хладњачу за превоз ледених гранула носивости 
преко 1,5 тона за  Тхнп1; 

                         - специјализовано возила – амфибија са електронским 
растуривачем гранула за Тхнп2; 

- жироскопска стабилизована платформа за хеликоптер и 
дигитални фотоапарат са  резолуцијом од минимум 30 
мегапиксела за Тхлп1; 

  - GPS уређај за коришћење у возилима и летелицама за Тхлп2. 

4) За располагање леденим гранулама потребним за реализацију техничке 
предности за Тхнп1: 

  - доказ да је он сам произвођач гранула које ће користити 

  или 

- потврда издата од стране другог произвођача (уколико сам није 
произвођач) да ће понуђачу ставити на располагање довољне 
количине тих гранула за извршење конкретне услуге. 

3. Број и квалитет кадрова (БК) – максималан број пондера је 10 пондера 
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БК = БК1 + БК2 

БК1: Уколико понуђач има ангажована лица (која су у радном односу или су 
ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) са ВСС (Пољопривредни 
или Ветеринарски факултет) која поседују уверење да су стручно оспособљена 
из области дезинфекције, дезинсекције или дератизације издато од стране 
акредитоване установе (на пример: Ветеринарски факултет, ВМА, Завод за 
биоциде итд.) ................ за свако такво лице по 1 пондер, а највише укупно 3  
пондера; 

БК2: Уколико понуђач има ангажовано лице - доктора биолошких наука или 
ветерине  (које је у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. 
Закона о раду), а које је раније већ било ангажовано као научни сарадник на 
пословима ДДД .......................................................... 7  пондера. 

Докази о наведеном елементу критеријума које је понуђач у обавези да 
достави уз своју понуду су:  

1) Копија М/МА образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених 
(за лица која су у радном односу) или копија уговора о ангажовању (за лица 
која нису у радном односу) и за БК1 и за БК2; 

2) Копија диплома (доктора биологије или ветерине и ангажованих лица са 
ВСС-Пољопривредни или Ветеринарски факултет) и за БК1 и за БК2; 

3) Уверење да су ангажована лица стручно оспособљена из области 
дезинфекције, дезинсекције или дератизације издато од стране акредитоване 
установе (на пример: Ветеринарски факултет, ВМА, Завод за биоциде итд.) за 
БК1; 

4) Радна биографија за доктора наука за БК2 из које произилази да је раније 
већ био ангажован као научни сарадник на пословима ДДД. 

 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом 

  
У случају да две или више понуда имају исти број пондера, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који је добио већи број пондера за елемент  
критеријума понуђена цена. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнак 
збир пондера и исту понуђену цену. 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 
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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. 

 
VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
Саставни део понуде чине следећи обрасци:  

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. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (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) Образац - Референц листа(Образац 7);  
8) Образац Потврде о извршеним услугама(Образац 8);   
9) Образац Потврде о обиласку терена(Образац 9); 
10) Образац Изјаве о доказивању услова и елемената критеријума 

(Образац 10); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку. бр. 
404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
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  

 

Законски заступник (име и презиме 
свих законских заступника) 
 

 

Правно лице је разврстано као 
(микро, мало, средње или велико) 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача 
 

ДА                        НЕ 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

  
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: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
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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. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 
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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. 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –набавка услуга - 404-81/2018-VIII– 
СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА. 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

Укупна цена без ПДВ-а за сузбијање ларви 
кућних комараца * / ЦК1 

 

............................................... 
динара без ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ-а за сузбијање ларви 
и одраслих комараца ** / ЦК2 

 

...............................................
динара без ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ-а за мониторинг ларви 
и одраслих комараца *** / ЦК3 

 

...............................................
динара без ПДВ-а 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања  
 

у законском року од 45 
дана од дана достављања 
регистрованe фактуре у 
Централном регистру 
фактура 

 
Рок важења понуде – мин. 60 дана 

 

 
Рок извршења 

према техничкој 
спецификацији 

 
Место и начин извршења 

према техничкој 
спецификацији 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 



Конкурсна документација за јавну набавку  
мале вредности ЈН бр.404-81/2018-VIII 

 24/ 52 

  
 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

                            
 
404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
 
 

 

 

Опис радова 

 

Јед. 
Мере 

 

Оквирне 
количине 

Цена по 
јединици (ха/ 

паковање/ 

узорак) 

(без ПДВ а) 

Укупна  

цена 

(без ПДВ а) 

 

1    2018 2  3 4 5 

1. СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
1.1 СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  КУЋНИХ  КОМАРАЦА 
Таблете Bti (за домаћинства) паковање 2.700  

 

    

УКУПНА ЦЕНА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КУЋНИХ 
КОМАРАЦА  

  

1.2 СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  И  ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  КОМАРАЦА  

Биолошки третман ларви комараца са 
земље ручном прскалицом 

 
ха 

 

72 

  

Хемијски третман ларви комараца са 
земље ручном прскалицом на осталим 
загађеним воденим површинама-
баре,отворени канали на јавним 
површинама  

 

ха 

 

162 
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Биолошки третман ларви из ваздуха, 
грануле на плавним површинама уз 
Дунав  

ха 382 

 

  

Помоћни радови – кошење канала ха 13   

СУЗБИЈАЊЕ  ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА 
Са земље УЛВ уређајем на целокупној 
територији града Сомбора 

 

ха 

 

13.000 

 

  

Из ваздуха-микронером, атомизером на 
територији  града Сомбора 

 

ха 

 

4.500 

  

 

 

УКУПНА ЦЕНА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ И 
ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

 

  

1.3 МОНИТОРИНГ ЛАРВИ И ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА 

Мониторинг и контрола ларви и 
одраслих комараца 

(узорковање и 
детерминација,одређивање бројности и 
врста пре и после третмана) 

 

узорак 

 

315 

 

  

УКУПНА ЦЕНА МОНИТОРИНГА ЛАРВИ И 
ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

 

  

Укупно 1.1+1.2.+.1.3. (без ПДВ- а)   

ПДВ:   

Укупно 1.1+1.2.+.1.3. (са ПДВ- ом)   
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Опис радова 

 

Јед. 
Мере 

 

Оквирне 
количине 

Цена по 
јединици (ха/ 

паковање/ 

узорак) 

(без ПДВ а) 

Укупна  

цена 

(без ПДВ а) 

 

1    2019 2  3 4 5 

1. СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
1.1 СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  КУЋНИХ  КОМАРАЦА 
Таблете Bti (за домаћинства) паковање 2.700  

 

    

УКУПНА ЦЕНА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КУЋНИХ 
КОМАРАЦА  

  

1.2 СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  И  ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  КОМАРАЦА  

Биолошки третман ларви комараца са 
земље ручном прскалицом 

 
ха 

 

72 

  

Хемијски третман ларви комараца са 
земље ручном прскалицом на осталим 
загађеним воденим површинама-
баре,отворени канали на јавним 
површинама  

 

ха 

 

162 

 

  

Биолошки третман ларви из ваздуха, 
грануле на плавним површинама уз 
Дунав  

ха 382 

 

  

Помоћни радови – кошење канала ха 13 

 

  

СУЗБИЈАЊЕ  ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА 
Са земље УЛВ уређајем на целокупној 
територији града Сомбора 
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ха 13.000 

 
Из ваздуха-микронером, атомизером на 
територији  града Сомбора 

 

ха 

 

4.500 

  

 

 

УКУПНА ЦЕНА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ И 
ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

 

  

1.3 МОНИТОРИНГ ЛАРВИ И ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА 

Мониторинг и контрола ларви и 
одраслих комараца 

(узорковање и 
детерминација,одређивање бројности и 
врста пре и после третмана) 

 

узорак 

 

315 

 

  

УКУПНА ЦЕНА МОНИТОРИНГА ЛАРВИ И 
ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

 

  

Укупно 1.1+1.2.+.1.3. (без ПДВ- а)   

ПДВ:   

Укупно 1.1+1.2.+.1.3. (са ПДВ- ом)   

 

 

Опис радова 

 

Јед. 
Мере 

 

Оквирне 
количине 

Цена по 
јединици (ха/ 

паковање/ 

узорак) 

(без ПДВ а) 

Укупна  

цена 

(без ПДВ а) 

 

1    2020 2  3 4 5 

1. СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
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1.1 СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  КУЋНИХ  КОМАРАЦА 
Таблете Bti (за домаћинства) паковање 2.700  

 

    

УКУПНА ЦЕНА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КУЋНИХ 
КОМАРАЦА  

  

1.2 СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  И  ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ  КОМАРАЦА  

Биолошки третман ларви комараца са 
земље ручном прскалицом 

 
ха 

 

72 

  

Хемијски третман ларви комараца са 
земље ручном прскалицом на осталим 
загађеним воденим површинама-
баре,отворени канали на јавним 
површинама  

 

ха 

 

162 

 

  

Биолошки третман ларви из ваздуха, 
грануле на плавним површинама уз 
Дунав  

ха 382 

 

  

Помоћни радови – кошење канала ха 13 

 

  

СУЗБИЈАЊЕ  ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА 
Са земље УЛВ уређајем на целокупној 
територији града Сомбора 

 

ха 

 

13.000 

 

  

Из ваздуха-микронером, атомизером на 
територији  града Сомбора 

 

ха 

 

4.500 

  

 

 

УКУПНА ЦЕНА СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ И 
ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

 

  

1.3 МОНИТОРИНГ ЛАРВИ И ОДРАСЛИХ КОМАРАЦА 
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Мониторинг и контрола ларви и 
одраслих комараца 

(узорковање и 
детерминација,одређивање бројности и 
врста пре и после третмана) 

 

узорак 

 

315 

 

  

УКУПНА ЦЕНА МОНИТОРИНГА ЛАРВИ И 
ОДРАСЛИХ  КОМАРАЦА  

 

  

Укупно 1.1+1.2.+1.3. (без ПДВ- а)   

ПДВ:   

Укупно 1.1+1.2.+.1.3. (са ПДВ- ом)   

   

Рекапитулација за све три године (подаци се уносе 
у Образац понуде и користе се код пондерисања): 

  

Укупно 1.1/2018+1.1./2019+1.1./2020 (без ПДВ- а)*   

Укупно 1.2/2018+1.2./2019+1.2./2020 (без ПДВ- а)**   

Укупно 1.3/2018+1.3./2019+1.3./2020 (без ПДВ- а)***   

УКУПНО:   

ПДВ:   

УКУПНО СА ПДВ-ом:   

 
Напомена 1: Наручилац задржава право да у 2019. и 2020.години смањи 
обим наведених третмана сразмерно учешћу других институција на 
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територији Града Сомбора који ће обезбедити средства на основу пројеката 
прекограничне сарадње или других пројеката за исту или сличну намену. 
Напомена 2: Количине у обрасцу су дате оквирно, уговор ће се закључити 
до процењене вредности јавне набавке, а обрачун ће се вршити према 
стварно извршеним услугума на основу јединичних цена. 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у потамњене редове  уписати колико износи укупна вредност без и са 
ПДВ-ом за све наведене врсте услуга, за сваку годину појединачно и на 
крају укупно за све три године. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

                    404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], 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: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 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 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ 
КОМАРАЦА, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац 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 и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -   
ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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); 

 
 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА, 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:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 
ОБРАЗАЦ  

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
За  поступак  јавне набавке 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ 
КОМАРАЦА 
 
Понуђач  _____________________________________________[ 

Ре
д. 

бр
. 

Наручилац  

предметних услуга 

вредност 

извршених 

услуга  

Предмет 
услуга  

Време 
реализа

ције  

уговора 

Место где су 
извршене  

услуге 

1      

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

6    
 

 

7    
 

 

Укупно      

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених 
уговора као и Потврде наручиоца о извршеним услугама. 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
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 (ОБРАЗАЦ 8) 
 

ПОТВРДА  
НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА 

        За  поступак  јавне набавке 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ 
КОМАРАЦА 

Назив референтног Наручиоца:_____________________________________________ 
Адреса референтног Наручиоца:____________________________________________ 
Овим потврђујемо да је: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________ 
(уписати име, седиште и матични број понуђача- код референтног Наручиоца , као 
и облик  његовог наступања (као самостални понуђач, подизвођач, или понуђач у 
заједничкој понуди) за потребе референтног Наручиоца квалитетно и у уговореном 
року извршио уговорене услуге : 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(навести врсту услуге) 
 
У укупном износу од  __________________________ 
 
 
а на основу Уговора број:__________________________ од   ___________________ 
    (заведено код реф. Наручиоца)           (датум Уговора) 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у  поступку Јавне набавке,  и у друге сврхе се не 
може користити. 
Контакт особа референтног Наручиоца и телефон: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

     

Датум издавања:_________________                      
 

                                                           М.П.               _______________________________ 
                                                  (потпис овлашћеног лица реф.Наручиоца)
    
 (Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у референц листи) 
(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца. 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 
 

ОБРАЗАЦ Потврда о обиласку локације 
(у свему према техничкој спецификацији) 

За  поступак  јавне набавке 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ 
КОМАРАЦА 
 
        Понуђач ________________________________________, даје следећу  
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

 
 
 

 Понуђач ____________________________________, са седиштем у 
______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 
Наручиоца, дана __________. године, обишао је локацију где ће се вршити 
услуга која је предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио 
све неопходне информације потребне за припрему понуде.  
 
 

 
    Датум              Потпис, 
 
________________                         МП                              __________________ 
 

 
 
 
 
За Наручиоца: _______________________  М.П. 
                                 (п о т п и с) 
 
 
 

Напомена: Обилазак локације је услов који морају да испуне понуђачи како би 
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник 
понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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(ОБРАЗАЦ 10) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ о доказивању услова и елемената 
критеријума 

За  поступак  јавне набавке 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ 
КОМАРАЦА 
 
 

____________________________________________________________ 
(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

И З Ј А В А 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

ПОТВРЂУЈЕМО да располажемо са свим потребним техничким 

капацитетом захтеваним у конкурсној документацији за коју смо доставили 

одговарајуће доказе и да ћемо корисити техничке и технолошке предности у 

сврху пружања конкретних услуга које смо навели у овој понуди, а за које 

ћемо добити пондере у оквиру елемента критеријума Техничко-технолошке 

предности, те за које смо, такође, доставити одговарајуће доказе . 

            
    Датум              Потпис, 
 
________________                         МП                              __________________ 
 

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача ова Изјава мора бити попуњена и 
потписана од стране овлашћеног лица оног понуђача из групе понуђача који испуњава овај 
услов и оверена печатом понуђача. 

 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку  
мале вредности ЈН бр.404-81/2018-VIII 

 39/ 52 

  
 

 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА  
                         404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА 
Закључен између: 
Наручиоца ..Град  Сомбор 
са седиштем у .Сомбору., улицаТрг цара Уроша бр. 1., 
 ПИБ: 100123258. Матични број: 08337152 
Број рачуна: 840-25640-32. Назив банке:.Управа за трезор, 
Телефон: 025- 468-111  
кога заступа  Градоначелник  града Сомбора Душанка Голубовић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: …...............), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:. 404-81/2018-VIII 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ:  

Члан 1. 

   Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу чл. 32.а Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и на основу јавног позива за 
набавку услуге – сузбијања комараца за потребе ____________, објављеног на 
порталу јавних набавки од _______. године, спровео поступак јавне набавке бр 
_________;  
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 да понуда Понуђача број ________од _________ године, у потпуности 
одговара спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне 
документације, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

            Предмет овог Уговора је пружање услуга сузбијања комараца на 
територији града Сомбора у свему према понуди Понуђача са спецификацијом 
број: ________ од _____________ године, предмету и конкурсној документацији 
који чини саставни део уговора. 

Члан 3. 

             Уговор се закључује са роком важења од три године.  

ВРЕДНОСТ УСЛУГА 

Члан 4. 

           Уговорне стране сагласно констатују да вредност услуга из члана 2. овог 
уговора не може прећи износ процењена вредности од ____________________ 
динара без урачунатог пореза на додату вредност (словима: 
___________________________________________________________)односно 
________________________динара ﴾словима: ____________________________ 
__________________________)са урачунатим порезом на додату вредност.  

           Уколико вредност услуга достигне укупан износ процењене вредности из 
претходног става овог члана, Уговор ће престати да важи без обзира на рок 
важења из члана 3. Уговора. 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да за сваку наредну годину донесу: 

 Годишњи Програм заштита животне средине у циљу оклањања 
биолошке опасности; 

Врста и количина услуга из Годишњег Програма систематског сузбијања 
комараца за 2018., 2019. и 2020.годину су оквирни, те да се исти могу 
мењати зависно од временских услова и популације комараца  а у оквиру 
буџетских средстава; 

Наручилац задржава право да у 2019. и 2020.години смањи обим наведених 
третмана сразмерно учешћу других институција на територији Града 
Сомбора који ће обезбедити средства на основу пројеката прекограничне 
сарадње или других пројеката за исту или сличну намену. 
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Члан 6. 

            Уговорне стране су сагласне да су врста и количина планираних услуга 
из конкурсне документације и понуде оквирне, те да се исти могу мењати због 
хидроклиматских услова и популације комараца, а у оквиру средстава из 
буџета, а највише до износа процењене вредности за конкретну јавну набавку. 

Плаћање се врши највише до вредности износа обезбеђених и 
планираних финансијских средстава Наручиоца, а обавезе по овом Уговору које 
доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 
средстава обезбеђених у наредној буџетској години за ове намене. 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

   Члан 7. 

Почетак вршења активности према уговору је одмах после увођења 
Понуђача у посао (по потписивању уговора). 

Завршетак услуга зависи од хидроклиматских услова који утичу на 
популацију комараца, а крајњи рок извршења је месец новембар у свакој од 
година у којима се извршава уговор. 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 

   Члан 8. 

            Понуђач се обавезује да услуге из члана 2. овог Уговора изврши 
квалитетно уз уважавање препорука мониторинга, а у складу са понудом и 
важећим техничким прописима и стандардима за ову врсту услуга. 

Понуђач се обавезује да за вршење предметних услуга користи 
регистроване препарате код надлежних органа за употребу у комуналној 
хигијени. 

Понуђач се обавезује да Наручиоцу доставља следеће: 

 План заштите животне средине у циљу сузбијања комараца 
 Извештаје мониторинга и контроле третмана комараца 
 Месечне извештаје о извршеним третманима 
 Годишњи извештај о вршењу предметних услуга на територији града 

Сомбора у року од 30 дана од дана извршења услуга. 

Члан 9. 
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            Понуђач се обавезан да од Наручиоца затражи писану сагласност за сва 
евентуална одступања од уговорених услуга. 

Понуђач је обавезан да писмено радним налогом обавести Наручиоца за 
сваки третман најкасније 24 часа пре извођења, осим третмана одраслих 
комараца из ваздуха који се најављује у складу са Законом о сточарству. 

Члан 10. 

            У случају да у извршењу предметних услуга учествује група понуђача 
сви Понуђачи су солидарни и појединачно одговорни према Наручиоцу за 
извршење комплетног уговора у складу са његовим условима из понуде. 

Члан 11. 

Понуђач се обавезује да услуге изврши квалитетно уз примену и врсту 
препарата према опису из Понуде, која чини саставни део уговора. 

           Извршилац је у обавези да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла према условима из конкурсне документације. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 12. 

            Наручилац се обавезује да по потписивању уговора писмено обавести 
Понуђача о одговорној особи надлежној за надзор у току трајања услуга по 
овом Уговору и за пријем писмених обавештења о терминима пружања услуга 
и току вршења сваке услуге. 

 Наручилац се обавезује да овери Извештаје мониторинга и контроле и 
Месечне извештаје о извршеним третманима из члана 8. став 3. и врати 
Понуђачу. 

Члан 13. 

 Извршене услуге Понуђач ће фактурисати на почетку месеца за 
претходни месец на основу оверених  Извештаја из члана 8. Став 3. једном у 
току месеца. 

            Извршене услуге Наручилац ће плаћати Понуђачу путем фактуре са 
обрачунатим вредностима услуга у року од 45 дана од дана пријема 
регистроване фактуре. 

             Наручилац ће извршити уплату на рачун Понуђача, број: 
_______________ који се води код __________________ банке. 
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Члан 14. 

            Наручилац и Понуђач споразумели су се да све спорове који проистекну 
из овог Уговора првенствено решавају међусобно договором, уколико се спор 
не реши споразумно, решаваће га надлежни суд у Сомбору. 

Члан 15. 

             Уговор је сачињен у четири (четири) истоветна примерака од којих се 2 
(два) примерка налазе код Понуђача, и 2 (два) код Наручиоца. 

 

 

 

     ЗА НАРУЧИОЦА                                                                   ЗА ПОНУЂАЧА 

_______________________                                               _____________________ 
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VIII 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 
 
Понуђач понуду подноси 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 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. 
Понуду доставити на адресу: Градска управа  града Сомбора, адреса: Трг 
цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор (или непосредно на наведену адресу на 
писарници Градске управе града Сомбора у услужном центру, шалтери 11 и 12) 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку (услуга) – 404-81/2018-VIII– 
СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.04.2018. до 
11,00 часова  
    
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.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
 

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (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; 
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 Образац – Референц листа(Образац 7), са копијама уговора наведених у 
рефернц листи и Потврдама наручиоца о извршеним предметним 
услугама  (Образац 8) 

 Образац  Потврде о обиласку терена(Образац 9) 
 Образац Изјаве о доказивању услова и елемената критеријума (Образац 

10) 
 Модел уговора; 
 Дозвола – Решење Министарства здравља Републике Србије 
 Докази из табеле  Додатни услови стр. 8 конкурсне документације 
 Техничка спецификација потписана и оверена 
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност    понуде и то 

банкарску гаранцију на износ од 5% од вредности понуде 
 Писмо о намерама банке (обавазујуће) за издавање банкарске 

гаранције за добро извршење посла 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није оликована по партијама. 
 
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: Градска управа  
града Сомбора, адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ 
КОМАРАЦА - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку 404-81/2018-VIII– СИСТЕМСКО 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА - 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.  
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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. 
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. 
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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. 
Рок плаћања је 45 дана а  у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
68/15)], од дана.пријема исправне фактуре коју  испоставља понуђач са 
спецификацијом изведених услуга, а којом је потврђено  извршење услуга. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс 
9.2. Захтеви у погледу гарантног  рока 
/ 
9.3. Захтев у погледу места (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за извршење као и место извршења услуге наведено је у Техничкој 
спецификацији. 
 
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. 
 
9.5. Други захтеви  
 
Понуђач је обавезан да изврши обилазак терена како је наведено у техничкој 
спецификацији и у понуди приложи оверену потврду о обиласку. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
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.  
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 
то банкарску гаранцију на износ од 5% од вредности понуде.   
Наручилац ће уновчити банарску гаранцију дату уз понуду 
уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, 
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације.  
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није 
закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
добро извршење посла - обавезујуће 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 
[средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
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13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
- 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца или  електронске поште на e-mail mrilke@sombor.rs 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, ЈН број 
404-81/2018-VIII. 
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; 

 - 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. 
 
15. 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.  
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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.  
 
16. 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. 
 
17. 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 свако 
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 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 наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: mrilke@sombor.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања 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 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. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
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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 ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) 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) ЗЈН, 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;  
(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. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(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: ЗЗП; . Градска управа  града Сомбора; јавна набавка ЈН број 

404-81/2018-VIII;.  
(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, или  
 
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, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
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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), или 

 
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 ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 


