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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 

    Наручилац:                          Општинска управа општине Петровац на Млави 

    Адреса:                                 ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  

    Интернет страница:             www.petrovacnamlavi.rs.    

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о 
покретању поступка бр. 404-106/2019-03-1. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 38/2019 је – Дезинсекција II 
 
4. Циљ поступка 

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

5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 

6. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић,  

 Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs  

 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.38/2019. године су – Дезинсекција II. Шифра из општег речника: 
90922000-6 Услуге сузбијања штеточина 
 
2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

 

 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 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. 

 
Спецификација: 

 
1. Сузбијање ларви комараца препаратом на бази дифлубензурона или еквивалентно 
на површини од 30 ha у стајаћим водама у 2 (два) третмана у току сезоне и то: 

     Сузбијање ларви комараца вршиће се у 2 (два) третмана у току сезоне. Извршилац је 
у обавези да изврши узорковање стајаћих вода са свих локалитета који ће се третирати и 
да детерминацијом развојних стадијума комараца одреди оптимално време за 
ларвицидни третман. 

     Поручилац задржава право да након ларвицидног третмана изврши накнадно 
узорковање воде са третираних локалитета и утврди ефикасност третмана. 

     Трошкови узорковања и анализе воде падају на терет извршиоца посла.  

НАПОМЕНА: Извршилац је у обавези да уколико се утврди да је ларвицидни третман био 
неефикасан, понови третман. Трошкови поновљеног третмана падају на терет 
извршиоца.  

2. Сузбијање одраслих јединки комараца у отвореном простору прскањем са земље у 2 
(два) третмана на површини од 1200 ha и то: 

Маршута број 1. Петровац-Каменово, Трновче, Дубочка, Рашанац, Орљево, Велики 
Поповац, Забрђе. 

Маршута број 2. Петровац, Лесковац, Бистрица, Мало Лаоле, Ждрело, Шетоње, Велико 
Лаоле. 

Маршута број 3. Ћовдин, Везичево, Бусур, Буровац, Табановац, Крвије. 

Маршута број 4. Петровац, Кнежица, Рановац, Кладурово, Мелница, Витовница, 
Стамница. 

Маршута број 5. Петровац, Добрње, Орешковица, Вошановац, Бошњак. 

     Сузбијање одраслих форми комараца извршиће се у 2 (два) третмана у току сезоне, 
уређајима са земље и то: УЛВ уређајима, леђним моторним пумпама и димним 
генераторима на неприступачним теренима.  Извршилац је у обавези да изврши 
постављање СО2 клопки на најугроженијим местима у Општини, за мониторинг одраслих 
форми комараца. Мониторинг се врши ради урврђивања присуства, врсте и бројности 
одраслих форми комараца, на основу чега се одређују оптимални термини за третмане. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1.1. У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да 

испуњава обавезне услове за учешће дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке доказује на следећи начин: 

 
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организовнае криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. ст.1.тач.2) 
Закона); 

 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) Закона); 

 Да има важећу дозвоју надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је та дозвола предвиђена посебним прописима (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) Закона); и то: 

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

 Решење Министарства пољопривреде, Трговине, Шумарства и Водопривреде 
РС - Управе за ветерину о испуњености услова за обављање послова 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације; 

 Понуђач је  дужан да при састављању понуде изричито наведе 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. Закона) 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане 
овом конкурсном документацијом чл. 76. Закона и то: 
     1) Да располаже довољним кадровским капацитетом: 
     Да има у радном или уговорном односу следеће кадрове обучених за рад са 
биоцидима, који ће бити ангажовани на извршењу предметне набавке: 
     -1 лекара специјалисту или специјалисту хигијене; 
     -1 доктора ветеринарске медицине са положеним стручним испитом за 
обављање послова ДДД; 
     -2 дипломирана биолога; 
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     -1 санитарног техничара-санитарног еколога (IV или VI степена стручне 
спреме); 
     -1 ветеринарског техничара 
     -10 извршиоца ССС обучених за обављање ДДД послова; 
     -1 саветник за транспорт опасног терета (АДР). 
2) Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом: 
    Да је у претходне 3 године (2016, 2017 и 2018.) реализовао услуге сузбијање 
комараца у насељеним местима, у вредности од 3.000.000,000 дин. 
3) Да располаже довољним техничким капацитетом и то: 
-најмање 10 наменских возила; 
-најмање 3 димна генератора; 
-најмање 4 моторне леђне прскалице; 
-најмање 10 СО2 клопки; 
-да приликом извршења предметне услуге користи биоцидне производе који 
поседују одговарајућа решења и безбедносне листове МСДС (листе). 
-да поседује сертификате стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и 
CEN Standard EN 16636:2015. 

 
Упутство како се доказује испуњеност услова  

 
Испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачке 1)-4) Закона)  

понуђач у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама 
доказује писаном ИЗЈАВОМ (ОБРАЗАЦ бр. 3) којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овде 
наведене услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члан 75. 
тачка 4) Закона, где се као доказ поред Изјаве прилажу и Решења 
Министарстава у виду неоверених копија. 

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 
5. у поглављу V ове конкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
Напомена: Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је 
поверио извршење тог дела набавке. 
     Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
     Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
     Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести поручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
     Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
     Уколико поручилац 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: 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

1) Чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен под тачком 1.1. 
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. 
Старост документа: није дефинисан, већ документ мора да исказује стварно 

стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су 
уписани у Регистар). 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви 
чланови групе понуђача. 

2) Чл. 75. ст. 1 тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен под тачком 1.1 у 
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 
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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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви 

чланови групе понуђача.  
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен под тачком 1.1. 

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.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови 
групе понуђача.  

 
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5), услов под број редним бројем 5. наведен под тачком 1.1. 

обавезних услова – Доказ: 
Потписан и оверен Oбразац ИЗЈАВЕ који мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови 
групе понуђача.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ доставља фотокопију решења о 
регистрацији у Регистру понуђача. 

 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, али је дужан да наведе где се подаци налазе. 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА понуђач доказује достављањем 
следећих доказа: 
     1) Да располаже довољним кадровским капацитетом: 
     Понуђач доставља као доказ фотокопије М/МА образца 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), као доказ стручне спреме фотокопије 
диплома, као и сертификате за обученост у руковању биоцидним производима које издају 
референтне институције (Завод за биоциде, Ветеринарски факултет или друге). За 
саветника за транспорт опасног терета доставити уговоре о ангажовању, као и доказе о 
стручној оспособљености-лиценце. 
     2) Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом: 
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     Доказ: Референц листа, списак пружених услуга на сузбијању комараца у претходне 3 
године у износу од минимум 3.000.000,00 динара (Уписује се у образац који је саставни 
део конкурсне документације). 
     3) Да располаже неопходним техничким капацитетом: 
     Понуђач доставља као доказ копију пописне листе основних средстава на дан 
31.12.2017. године (тражена опрема и средства мора да буду обележена маркером) или 
уговоре о куповини, лизингу или закупу тражених техничких средстава.  
     За возила понуђач доставља и очитане саобраћајне дозволе возила из којих се види 
да су регистроване за саобраћај. За средства набављена у 2017. години, понуђач може 
доставити уговор о куповини или рачун, уговор о закупу или лизингу. Као доказ да је 
понуђач сертификован према захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
CEN Standard EN 16636:2015, понуђач доставља копије сертификата тражених 
стандарда. Сертификати морају бити издати од стране сертификационе куће која је 
акредитована код Акредитационог тела Србије за предметне послове. 
 
     Тражени докази могу бити поднети у неовереним фотокопијама. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 

Понуђач    ______________________________________________________                                   

                                               [навести назив понуђача]   

У поступку јавне набавке – Дезинсекција II, број 38/2019 године, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

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); 
 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понудe. 
 
 
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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

И З Ј А В У 

Подизвођач_____________________________________________________ 

                                        [навести назив подизвођача]                                              

У поступку јавне набавке – Дезинсекција II, број 38/2019. године, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
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), 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудe. 
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понудe. 
 
 
     
Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

          Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

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:.  

Oпштинa Петровац на Млави 

ул. Српских владара бр. 165 

12 300 Петровац на Млави 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Дезинсекција II - ЈНМВ бр.404-106/2019-03, 
редни број јавне набавке 38/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 23.05.2019. године до 10,00 часова. 
Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда, односно 
истог дана у 13,00 часова. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. 
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 наручулац 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. 

Понуда мора да садржи: 
• Образац изјаве о испуњености услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона у поступку 
Јавне набавке мале вредности, потписан и оверен; 
• Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача, потписан и оверен (уколико 
наступа са подизвођачем); 
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• Образац понуде ( који се састоји од следећих делова: општи подаци о понуђачу, начин 
подношења понуде, подаци о подизвођачу, подаци о учаснику у заједничкој понуди, опис 
предмета јавне набавке), попуњен, потписан и оверен образац; 
• Модел уговора 
• Образац трошкова припреме понуде; 
• Образац изјаве о независној понуди попуњен, потписан и оверен образац: 
• У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено 
конкурсном документацијом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.и 76. 
Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из 
групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 
 
3. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива 

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: Oпштинa Петровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  

„Измена понуде за јавну набавку – Дезинсекција II - ЈНМВ бр. 38/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Дезинсекција II - ЈНМВ бр. 38/2019- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку – Дезинсекција II - ЈНМВ бр 38/2019.- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Измена и допуна понуде за јавну – Дезинсекција II - ЈНМВ бр 38/2019.- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), 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 
(поглавље VI) 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. 

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)до 6) 
Закона и то податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
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• понуђачу који ће издати рачун, 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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, рока, места и начина испоруке  као и друге околности 
од  којих зависи прихватљивост понуде   
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна у складу са Законом 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени 
гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015), након извршења услуге на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење услуге од стране одговорног лица 
одређеног од стране наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (словима: шездесет) дана од дана 
отварања понуда. 

У складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока: 

Имајући у виду предмет јавне набавке, Наручилац задржава право да уколико се 
утврди да је ларвицидни третман био неефикасан, затражи од извршиоца да понови 
третман. Трошкови поновљеног ларвицидног третмана падају на терет извршиоца.  

9.4. Захтев у погледу рока испоруке добара, извршења услуге, извођења радова: 
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Сузбијање ларви комараца препаратом на бази дифлубензурона или 
еквивалентно, на површини од 30ha  у стајаћим водама, у два третмана у току сезоне.  

Сузбијање одраслих јединки комараца у отвореном простору прскањем са земље у 
два третмана на површини од 1200ha.   

Услуга се врши  у 2019. години, у складу са правилима струке.  

9.5. Захтев у погледу места извођења радова 

Место извођења радова је на територији општине Петровац на Млави. 

9.6. Захтев у погледу места извођења радова 

Извршилац је дужан да се придржава маршута датих од стране поручиоца. 

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. Закона. 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 
при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о 
јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о заштити 
при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања, 
борачка и социјална питања. 

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача 

Као средство финансијског обезбеђења Понуђач подноси меницу на начин 
предвиђен овом конкурсном докумантацијом и то: 

- Меницу  са меничним овлашћењем за добро извршење посла 
 Меницу за добро извршење посла изабрани Понуђач поднеће Наручиоцу приликом 
закључења уговора, печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и 
менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“,“без 
права на приговор“, у висини 10% одукупне вредности уговора (без ПДВ-а),фотокопију 
картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и 
потврду банке о извршеној регистрацији менице.  
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Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно 
извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су 
предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова. 

Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане 
са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 
дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року. 

 
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs] тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 
у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 бр. 38/2019. године. 

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. 
Закона. 

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, 
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

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

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

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

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

16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази на 
списку негативних референци  
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 
додељен уговор, дужан је да у тренутку 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 15%, од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора да се продужи. 

 
17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  

18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

Уколико два или више понуђача, понуде исту цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда понуђача чији је рок важења понуде дужи. 

Уколико два или више понуђача, понуде исту цену и исти рок важења понуде биће 
изабрана понуда оног понуђача, чија је понуда прва пристигла на адресу наручиоца. 

19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
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као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац изјаве дат је у 
конкурсној документацији). 

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

21. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 или препорученом пошиљком 
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за 
заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 
застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана пријема одлуке.  

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна:840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број  
97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 
односи, корисник: Буџет Републике Србије 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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22. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

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

 
Понуда бр ________________ од ______________године, за јавну набавку - Дезинсекција 
II - ЈНМВ бр 38/2019. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

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: 

 

 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: 
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 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
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Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :  Дезинсекција II. 
 

Укупна цена без ПДВ-а: 

  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

Рок важења понуде: 

 ______ дана од дана јавног отварања понуда. 

(минимум 60 (словима: шездесет) дана од 
дана јавног отварања понуда). 
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Место пружања услуге: 

 

Територија  општине Петровац на Млави 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

 У року не дужим од  45 дана од датума 
пријема исправне фактуре - рачуна у седиште 
наручиоца. 

 
Напомена: 
 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈНМВ број 38/2019, услуге – Дезинсекција II 
  

страна 26 од 39 
 

 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Услуге сузбијања комараца 

 

1. СУЗБИЈАЊЕ  ЛАРВИ  КОМАРАЦА 
Врста 
препарата 

Количина 
препарата 

Површина 
за 

третирање 

Јединична 
цена по 

хектару за 2 
третмана 

без  ПДВ-а 

Цена услуге за 
2 третмана за 

30ha  

без ПДВ-а  

Цена услуге за 2 
третмана за 30ha  

са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  

 

 

  

30ha 

   

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ-е:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

2.   СУЗБИЈАЊЕ  ОДРАСЛИХ ЈЕДИНКИ КОМАРАЦА НА ОТВОРЕНОМ ПДРОСТОРУ 
ПРСКАЊЕМ СА ЗЕМЉЕ У ДВА ТРЕТМАНА НА ПОВРШИНИ ОД  1200ha 

Врста 
препарата 

Количина 
препарата 

Површина 
за 

третирање 

Јединична 
цена по 

хектару за 2 
третмана 

без  ПДВ-а 

Цена услуге за 
2 третмана  

за 1200ha  

без ПДВ-а  

Цена услуге за 2 
третмана за 

1200ha  

са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  

 

 

  

1200ha 

   

Укупно без ПДВ-а:  
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ПДВ-е:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

СВЕГА (1+2) без 
ПДВ-а: 

 

(1+2) ПДВ-е:   

СВЕГА (1+2) са 
ПДВ-ом: 

 

 

 

• У колони 4 јединична цена по 1 хектару без ПДВ-а  - понуђач уписује јединичну цену 
услуга без ПДВ -а, исказану у динарима по наведеној јединици мере. 

• У колони 5 уписује се цена за наведене хектаре без ПДВ-а  - понуђач уписује цену 
услуга без ПДВ -а, исказану у динарима по наведеној јединици мере. 

• У колони 6 уписује се  цена  са ПДВ-ом - понуђач уписује цену услуга са ПДВ-ом за 
дате количине, исказану у динарима по наведеној јединици мере. 

• На крају  уписује се укупна вредност наведених услуга, чијим сабирањем се долази 
до укупне вредности понуде без ПДВ – а,  Износ  ПДВ - а, као и вредност понуде са  
ПДВ - ом. 

 

 

Датум:                                                                                             Потпис овлашћеног  лица 

 

____.____. 2019. године                                 М.П.                      _______________________                                                                                        
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VIII   МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Уводни део 
Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац услуга на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012 14/2015 и 68/2015) и других подзаконских аката којима се 
уређује поступак јавне набавке, спровео  поступак јавне набавке мале вредности  ЈН бр. 
38/2019 „Дезинсекција II“, и објавио позив за подношење понуда и конкурсну 
документацију  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

- Да понуда Понуђача број: ________ од _________ 2019. године у потпуности одговара 
спецификацији предмета јавне набавке из конкурсне документације, која се налази у 
прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

 
Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет  овог уговора је пружање услуга Дезинсекција II на територији општине 

Петровац на Млави у свему према условима и у складу са понудом понуђача бр. __ од 
___.___.2019. године, прихваћене спецификације те условима из конкурсне документације 
и захтевима наручиоца.  

Заштитну опрему за извршиоце посла обезбеђује пружалац услуга као и све 
сагласноти потребне за изврење услуге од надлежних орагана.  

Пружалац услуга је дужан да обавести јавност о почетку пружања услуге у складу 
са важећим прописима. 

Уговорена цена 
Члан 2. 

Поручилац услуга се обавезује да плати пружање услуга извршиоцу у свему и у 
складу са усвојеном понудом понуђача бр. _______  од ________.2019. године и то: 

 
Услуге : _____________________ динара без ПДВ-а; 
Износ ПДВ-а: ________________ динара; 
Укупно: _____________________ динара са ПДВ-ом, 

 
а све према захтевима из конкурсне документације, техничке спецификације  и захтева 
наручиоца. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цена елемената на основу којих је одређена.  

Осим вредности услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све 
остале зависне трошкове извођача. 

Начин плаћања 
Члан 3. 
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Наручилац услуга ће уговорену цену исплатити  по извршењу уговорних услуга 
најкасније у року од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна – фактуре (чл. 4 
ст. 1 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, 
"Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/2015), на текући рачун  пружаоца услуга  бр. 
_________________ који се води код __________________ банке. 

Уз фактуру се прилаже Записник којим се од стране наручиоца верификује 
квалитатитвно и квантитативно извршење услуга. 
 

Рок извршења услуга 
Члан 4. 

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

Пружалац услуга је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима 
које онемогућавају или отежавају пружање услуга, о привременом обустављању пружања 
услуга и о настављању услуга по престанку сметњи због којих је пружање услуга 
обустављено. 

Пружалац услуга може привремено обуставити пружање услуга искључиво уз 
сагласност наручиоца. Пружалац услуга је дужан да настави пружање услуга по 
престанку сметњи због које су услуге обустављене. 

Уговор се закључује на одређено време: за период трајања сезоне појаве комараца 
а најкасније до 31.10.2019. године. 

 
Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се услуга пружа на следећи начин: 
 

1) Услуга сузбијања ларви комараца одмах по потписивању уговора а у складу са 
метеоролошким условима; 

2) Услуга сузбијања одраслих јединки комараца на отвореном простору 
прскањем са земље у 2 (два) третмана у периоду мај-октобар 2019. године у договору са 
наручиоцем, уз обавезу извршиоца да прибави све потребне сагласности за извођење 
уговорне услуге и обавести јавност у складу са важећим прописима. 

Обавезе Понуђача 
Члан 7. 

Пружалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши 
квалитетно уз уважавање препоруке 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 достави следеће: 
- План систематског сузбијања комараца, 
- Извештај мониторинга и контроле третмана комараца, 
- Месечне извештаје о извршеним третманима. 

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

 
Обавезе Наручиоца 

Члан 8. 
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 у току вршења сваке услуге. 

Наручилац се обавезује да овери Извештаје мониторинга и контроле и Месечне 
извештаје о извршеним третманима из члана 7. став 3. и врати Понуђачу. 

 
Финансијско обезбеђење 

Члан 9. 
Пружалац услуга се обавезује да на дан закључења уговора преда наручиоцу: 
Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, печатирану и 

потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи 
клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од 
укупне вредности уговора (без ПДВ-а), фотокопију картона депонованих потписа 
овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној 
регистрацији менице.  

Рок важности ове менице мора бити  најмање 30 дана дужи од истека рока за 
коначно извршење свих уговорних обавеза, односно датума истека уговора. 
       Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице мора се продужити. 

Поручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора 
престане са извршавањем својих уговорних обавеза, односно начина, услова и рока овим 
уговором предвиђеног. 

Уз наведено из предњег става Поручилац овде наглашава да ће се ова меница са 
меничним овлашћењем за добро извршење посла обавезно употребити у случају да 
испоручилац услуга престане са вршењем истог, односно престане да врши уговорне 
обавезе. 

Коначни обрачун 
Члан 10. 

Коначни обрачун за изведене услуге се испоставља након обављеног посла. 
Уз фактуру се доставља документ – Записник којим се од стране комуналног 

инспектора верификује квалитатитвно и квантитативно извршење услуга. 
 

Раскид уговора 
Члан 11. 

 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 Изјава о једностраном раскиду Уговора се у писаној форми доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве.  

Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора. 
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Завршне одредбе 
Члан 12. 

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима и  одредбе других позитивних прописа и пословних 
обичаја. 

Члан 13. 
Уговорне стране су се договориле, да ће све евентуалне спорове као и сва спорна 

питања настала из овог Уговора и на други начин у вези са њим,  настојати да реше 
мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе, исти ће се решавати  пред 
Привредним судом у Пожаревцу.  

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се 
и примењивати. 

Члан 14. 
 Уговорне стране су овајУговор  од речи до речи прочитале, сагласне су да је   

њихова  воља верно унета у  садржину одредби предњег уговора, па га из тих разлога у 
свему признају за свој и без примедби га потписују. 

 
Члан 15. 

Овај Уговор се закључује на одређени временски период и престаје да важи 
извршењем уговорене услуге, а најкасније до 31.10.2019. године.  

 
Члан 16. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих  1 (један) примерак 
задржава пружалац услуга а 3 (три) примерка  уговора задржава поручилац услуга за 
своје потребе.        
 

УГОВАРАЧИ: 
ПРУЖАЛАЦ  УСЛУГА                НАРУЧИЛАЦ  УСЛУГА 
___________________                 ____________________ 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци  након што му је уговор додељен, може представљати негативну 
референцу према члану 82. став 1. тачка 3. ЗЈН. 
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IX   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке – Дезинсекција II - ЈНМВ бр.38/2019, 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 закона 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) Закона.  

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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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОЈ СТРУКТУРИ 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, _____________________________________,  
                                                                                       /назив понуђача/ 

изјављујем да су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија 
листа је наведена у следећој табели: 

 

Ред. 
број 

Име и презиме 
извршиоца: 

Степен 
стручне 
спреме 

квалификаци
оне структуре 

Занимање 

 

Основ 
ангажовања 

(радни 
однос) 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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Напомена: Уз ову листу потребно је приложити доказе који су захтевани конкурсном 
документацијом у погледу додатних услова код кадровског капацитета. 

Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља 
које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о 
томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. Особље мора 
бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач документује доказима 
наведеним у тексту конкурсне документације. 
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XII   ПОТВРДА  О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА-ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

Самостални/водећи понуђач:  ___________________________________________ 

                                                                               /уписати назив понуђача/ 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 
смо  дана ____. ____. 2019. године обишли локацију која је предмет јавне набавке, а по 
којој се врше предметне услуге  за ЈН бр. 38/2019 „Дезинсекција II“ и том приликом  
стекли увид у све информације које нас чине обавештеним, а које су неопходне за 
припрему писмене понуде.  

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима терена и да они сада 
видљиви не представљају никакву нејасноћу  ни по ком питању и не могу бити основ за 
било какве накнадне промене у погледу корекције  цене. 

 

 

 

 

У Петровцу на Млави, дана ____. ____. 2019. 

 

              За   Наручиоца:                                                                     За  Понуђача:                                                                              
М.П.    ____________                                                      М.П. ____________________ 

                Потпис                                 Потпис 

 

Напомена:  

Овај образац није обавезан. 

Понуђачи могу да обиђу терен – локацију. 

Ову изјаву оверавају сви понуђачи или сваки овлашћени члан групе понуђача. 
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XIII   ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

За добро извршење посла 

 

ДУЖНИК: ____________________________________________  

Седиште: _____________________________________________  

Матични број: ________________________________________  

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________  

Текући рачун: _________________________________________  

Код банке:_____________________________________________  

 

 

 

      ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Општинска управа општине Петровац на Млави“, (Поверилац)  

СЕДИШТЕ: Петровац на Млави, ул. Српских Владара 165. 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и 
овлашћујемо Општинску управу општине Петровац на Млави, ул. Маршала Тита бр. 80, 
као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр. 38/2019 „Дезинсекција II, што 
номинално износи____________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за 
добро извршење посла. 

Овлашћујемо Општинску управу општине Петровац на Млави, Српских Владара 
165, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и 
трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.  

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврше на терет 
свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у распоред чекања у 
случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања 
приоритета у наплати са рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, 
на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по 
овом основу за наплату. 
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Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног 
лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази 
у картону депонованих потписа код наведене банке.   

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно 
извшење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су 
предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за извођење радова. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 
Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

Датум и место издавања                      М.П.   Дужник - издавалац менице 

            овлашћења                                                                  ______________________                                                   

_______________________                                                        потпис овлашћеног лица                                              
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XIV  ОВЛАШЋЕЊЕ 

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

број:__________ 

___________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _____________________________ ул.__________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од ___________________________________ 

 

овалашћује се да у име  

______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

може да учествује у поступку јавне број: 38/2019 – Дезинсекција II, а према  техничкој 
спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне документације. 
 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 
отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се 
не може користити. 

           Понуђач/Носилац групе 

Датум:________________                         М.П.  ____________________________ 

 (име и презиме овлашћеног лица)   

  ____________________________                                                                             

          потпис овлашћеног лица            


