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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

Гласник РС“  бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-59/2019 од 

22.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од 22.02.2019. године 

припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за закључење оквирног споразума за јавну набавку услуге 

сузбијања крпеља на територији града Суботице 

ЈН К 02/19 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 4 

 

III 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

8 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 15 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 16 

VI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 30 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 34 

ПРИЛОГ РЕШЕЊЕ О УСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ  
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број ЈН К 02/19 је услуга сузбијања крпеља на територији 

града Суботице 

 

Шифра из ОРН:   

    90922000 – Услуге сузбијања штеточина 

 

2) Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а са циљем закључења 

оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године. 

 

3) Контакт 

 

E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова. 

 

4) Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

5) Процењена вредност јавне набавке: 583.332,00 динара (без ПДВ-а) 
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

 

 

Предмет набавке: услуга сузбијања крпеља на јавним површинама на територији 

града Суботице, праћење њихове бројности (мониторинг) и процена ризика по 

здравље становнишtва на територији града Суботице у 2019. и 2020. години 

 

Оквирна предвиђена површина за третман: 200 ha 

Планиран број третмана за 1 годину: 2 

Укупан планиран број третмана за 2019. и 2020. годину: 4 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛОКАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ТРЕТМАН КРПЕЉА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019. И  2020. ГОДИНУ 

 

 

Суботица:  

 Парк Дудова шума 

 Околина стадиона „Спартак“ и Александровачка бара 

 Парк Прозивка 

 Парк Ћирила и Методија 

 Парк Рајхл Ференца 

 Спортски терени, дечије игралиште и јавна зелена површина за рекреацију у 

МЗ Кертварош (оивичено улицама Банијска, А. Ашкерца, Добојска и објектима 

Јавне установе „Наша радост“) 

 Пољана око вртића „Наш бисер“, околина спортских терена и дечије 

игралиште у МЗ Мали Радановац (оивичено улицама Беле Бартока, Едуарда 

Русијана, Љубе Шерцера и Лифке Шандора) 

 Спортски терени и игралиште са околним јавним зеленим површинама у МЗ 

Жељезничко насеље (Чордашки пут  (Јована Микића ) – Крушевачка) 

 Спортски терени и игралиште са околним јавним зеленим површинама у МЗ 

Александрово (оивичено улицама Плате Добројевића, Адачка и Илинденска) 

 Дечије игралиште у улици  Владимира Роловића – Власеничка (МЗ 

Александрово) 

 Дечије игралиште на Тргу Паје Јовановића (МЗ Александрово ) 

 Дечије игралиште и јавна зелена површина у улици  Толминска (МЗ 

Александрово) 

 Дечије игралиште и јавна зелена површина у улици  Јурија Гагарина (МЗ 

Александрово) 

 Дечије игралиште у улици Шеноина ( насеље„Токио“, МЗ Центар 3) 

 Дечије игралиште у улици Браће Југовић (МЗ Дудова шума) 

 Дечије игралиште у улици Наде Димић (МЗ Прозивка) 

 Дечије игралиште у улици Јо Лајоша (МЗ Прозивка) 

 Дечије игралиште и спортски терени са околним јавним зеленим 

површинама  у улици Лесковачка (МЗ Кер) 

 Дечије игралиште у улици Иве Андрића -Ровињска (МЗ Кер) 
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 Дечије игралиште у улици Сергеја Јесењина (МЗ Кер) 

 Дечије игралиште у улици Аугуста Цесарца – Стевана Филиповића  (МЗ 

Ново село) 

 Дечије игралиште у улици Велебитска – Владимира Ђанића  (МЗ Гат) 

 Дечије игралиште у улици Драгојле Јарневић - Потиска  (МЗ Гат) 

 Дечије игралиште  и спортски терени на углу улица Фочанска и Рашка (МЗ 

Мали Бајмок) 

 Дечије игралиште у улици Батинска (МЗ Мали Бајмок) 

 Дечије игралиште у улици Раде Кончара (МЗ Нови Град) 

 Дечије игралиште у улици Зетска (МЗ Кертварош) 

 Дечије игралиште у улици Чат Гезе – Песничка (МЗ Кертварош) 

 Дечије игралиште у улици Петрињска (МЗ Кертварош) 

 Дечије игралиште у улици Јована Микића (МЗ Кертварош) 

 Дечије игралиште у улици Шантићева – код Центра за социјални рад (МЗ 

Кертварош) 

 Дечије игралиште у улици Лифке Шандора  -Едуарда Русијана (МЗ Мали 

Радановац) 

 Дечије игралиште у улици Отворена – Беле Бартока (МЗ МЗ Мали 

Радановац ) 

 Дечије игралиште у улици  Уралска  - Ваљевска (МЗ Пешчара) 

 Дечије игралиште у улици Кумровачка  (МЗ Пешчара) 

 Дечије игралиште у у лици  Стубичка (МЗ Зорка) 

 Пољана код фабрике „Север“ 

 Пољане у МЗ Зорка (оивичене улицама Едварда Кардеља, Безданска, 

Купусунска и Иве Сењанина) и улични појас дуж бивше фабрике „Зорка“ – 

Беданска и Зоркина улица) 

 Остале мање јавне зелене  површине  и дечија игралишта у градским МЗ 

 

Палић: 

 Велики Парк 

 Обала од Женског до Мушког штранда 

 Летња позорница 

 Околина Крвавог језера 

 Дечије игралиште  на тргу Ласла Мађара 

 Дечије игралиште  у улици Даруварска 

 Улица Зеленгорска 

 Околина хотела „Спорт“ 

 Пољана око ресторана „Брвнара“ и „Фонтана“ 

 Пољана код метеролошке станице 

 

Келебија: 

 Околина Мајдана 

 Дечије игралиште у улици Едварда Кардеља 

 

Биково: 

 Дечије игралиште и околне јавне зелене површине код школе и амбуланте 
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Чантавир: 

 Јавна зелена површина на тргу Петефи бригаде са пијачним тргом 

 Дечије игралиште у улици  Лењинова – Сенћанска  

 Дечије игралиште у улици  Пионирска – 8. марта  

 Излетиште Сигет („Острво“) 

 

Бачко Душаново: 

 Душановачки парк  -  угао улице Иве Лоле Рибара и Школске улице 

 Излетиште Жабље острво 

 

Вишњевац: 

 Дечије игралиште и околна јавна зелена површина 

 

Мала Босна: 

 Дечије игралиште и околна јавна зелена површина 

 

Мишићево: 

 Дечије игралиште и околна јавна зелена површина 

 

Ђурђин: 

 Дечије игралиште, спортски терени и околне јавне зелене површине код 

школе и амбуланте у улици Владимира Назора 

 

Бајмок: 

 Јавне зелене површине на Тргу М. Тита 

 Јавне зелене површине око Спортског центра (оивичено улицама М. Гупца, 

Сајмиште и Станишићки пут 

 Дечије игралиште и остале јавне зелене површине -  Рата (код канала) 

 Дечије игралиште и остале јавне зелене површине -  Рата (код школе) 

 

Доњи Таванкут: 

 Дечије игралиште и остале јавне зелене површине у улици Матка Вуковића 

 

Љутово: 

 Дечије игралиште и околна јавна зелена површина 

 

Нови Жедник: 

 Дечије игралиште и околна јавна зелена површина 

 

Стари Жедник: 

 Дечије игралиште и околна јавна зелена површина 
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Место, количине и динамика реализације услуге:   

 

Реализација третмана се врши у складу са СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

ЛОКАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА ТРЕТМАН КРПЕЉА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

СУБОТИЦЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ, која је саставни део конкурсне 

документације.  

Реализација третмана се врши на основу налога/сагласности Наручиоца за 

извршење третмана, датог након писменог захтева за одобрење за извођење 

третмана Вршиоца услуге по утврђивању њихове бројности пре третмана, или, 

евентуално, након процене Наручиоца на основу информација са терена. 

Вршилац услуге  ће услугу сузбијања крпеља, праћење њихове бројности и 

процену ризика по здравље становнишва на територији града Суботице, извршити 

у свему према спецификацији локација предвиђених за третман и налозима Града, 

стручно и квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг привредника,  

уз поштовање свих важећих прописа Републике Србије, као и важећим нормама и 

стандардима за врсту услуге која је предмет оквирног споразума. 

Утврђивање бројности крпеља (мониторинг) пре и после сваког 

појединачног третмана Вршилац услуге врши методом по Флаг-часу на најмање 4 

локације на територији Града Суботице које одреди Наручилац. Поред бројности, 

утврђују се и врсте крпеља на основу чега се врши процена ризика по здравље 

становништва. Мониторинг се спроводи уз присуство Надзорног органа 

Наручиоца. Вршилац услуге је дужан да најкасније у року од 72 часа од извршеног 

мониторинга Наручиоцу достави Извештај о мониторингу (табеларно) у којој ће 

бити наведен број изловљених јединки и њихова детерминација по свакој локацији 

понаособ. 

Након извршеног сваког појединачног третмана, Вршилац услуге доставља 

Наручиоцу извештај о извршеном третману, који обавезно садржи податке о 

датумима када је извршен третман, третираним локацијама – мапу и површине 

третираних локација,  кориштеном препарату и бројности крпеља пре и након 

третмана, као и процену ризика по здравље становнишва на територији града 

Суботице након извршена оба предвиђена третмана. Веродостојност достављеног 

извештаја потврђује и надзорни орган Наручиоца - Секретаријат за инспекцијско-

надзорне послове Градске управе Суботица, у писменој форми. 

Услугу сузбијања крпеља на површинама на заштићеним природним 

добрима на територији Града Суботице, Вршилац услуге је у обавези да врши у  

свему у складу са Решењем о условима заштите природе број 03-3493/2 од 

15.1.2019. године, које је издао Покрајински завод за заштиту природе, које се 

налази у прилогу ове конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

 

 



Град Суботица, Градска управа, Услуга сузбијања крпеља  

на територији града Суботице, ЈН К 02/19 

 

8/41

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, 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); 

 

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 

суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

 

2. 

 

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); 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење 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 
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привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 

да достави доказ за сваког од њих.  

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. 

 

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); 

 

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. 

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). 

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2 у 

поглављу V ове конкурсне документације. 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) ЗЈН 

 

Фотокопија решења надлежног министарстава којим се 

утврђује да понуђач испуњава прописане услове за 

обављање послова дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације  (Министарства здравља или Савезног 

министарства за рад, здравство и социјалну политику)            
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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. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

1.1. референтна листа са овереним потврдама о извршеном 

послу  овереним од стране наручиоца. Потврда обавезно 

треба да садржи податке о: наручиоцу извршених услуга, 

закљученом уговору на који се извршене услуге односе, 

врсти извршених третмана, обиму извршених услуга, 

вредности извршених услуга, месту извршења услуга, 

периоду када су извршене услуге  и оцени квалитета 

извршених услуга 

и фотокопије уговора или наруџбенице о извршеним 

услугама сузбијања крпеља. 

 

1.2. фотокопија важеће полисе осигурања. 

 

1.3. фотокопија важеће полисе осигурања. 

 

 1.1. Да је понуђач од 01.01.2016. 

године до дана објављивања 

позива за подношење понуда  

извршио услуге сузбијања крпеља, 

у укупној вредности од најмање   

1.166.000 динара без ПДВ-а.  

 

1.2. Да поседује полису осигурања 

одговорности из делатности са 

осигураном активношћу: услуге 

дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације на минималан 

осигуран износ од 2.000.000,00 

динара. 

 

1.3. Да поседује полису осигурања 

од последица несретног случаја за 

минимално 12 запослених. 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 2.1. За моторна возила: 

- Изводи из читача саобраћајних дозвола и уговори о 

закупу, најму, односно лизингу, уколико  возила нису у 

власништву понуђача. 

- Копије полисе осигурања за возила 

За GPS уређаје: 

- Картица основног средства потписана и печатирана од 

стране одговорног лица, не старија од датума објаве позива 

за подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером  или извод из 

књиговодствене картице потписане и печатиране од стране 

одговорног лица, не старији од датума објаве позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером, или извод из инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 31.12.2018. године са 

потписима чланова комисије, тражена опрема да се 

обележи маркером. 

- Рачун за уградњу уређаја у возила, уговор о уградњи GPS 

уређаја у возила или други документ на основу којег се 

 

 

 

2.1. Да располаже са  најмање 4 

моторна возила са уграђеним GPS 

уређајима (у свом власништву  

или  унајмљеним, закупљеним, 

узетим на лизинг) на којима се 

могу монтирати УЛВ генератори 

и/или моторне пумпе/прскалице 

минималног капацитета 200 

литара 

2.2. Да располаже са најмање 2 

УЛВ генераторa - Ultra Low 

Volume Generator, односно уређај 

за распршивање ултра малих 

честица хладним замагљивањем 

који се монтирају на моторна 

возила 

2.3. Да располаже са најмање 2 

моторне пумпе/прскалице 
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минималног капацитета 200 

литара које се монтирају на 

моторна возила. 

2.4. Да поседују најмање 10 

моторних  леђних прскалица 

2.5. Да поседују најмање 10 

ручних  леђних прскалица 

2.6. Да поседују најмање ручних 

10 GPS уређаја (поред оних у 

возилима) 

2.7.  Да понуђач поседује опрему 

за вршење мониторинга 

присутности и бројности крпеља: 

фланелска застава површине 1m2 

причвршћена на рам од летвица, 

пинцета и епрувете/бочице за 

узорке. 

 

доказује да одређено возило поседује уграђен GPS уређај. 

 

2.2 за УЛВ генераторе: 

Картица основног средства потписана и печатирана од 

стране одговорног лица, не старија од датума објаве позива 

за подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером  или извод из 

књиговодствене картице потписане и печатиране од стране 

одговорног лица, не старији од датума објаве позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером, или извод из инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 31.12.2018. године са 

потписима чланова комисије, тражена опрема да се 

обележи маркером. 

 

2.3 за моторне пумпе/прскалице минималног капацитета 

200 литара: 

Картица основног средства потписана и печатирана од 

стране одговорног лица, не старија од датума објаве позива 

за подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером  или извод из 

књиговодствене картице потписане и печатиране од стране 

одговорног лица, не старији од датума објаве позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером, или извод из инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 31.12.2018. године са 

потписима чланова комисије, тражена опрема да се 

обележи маркером. 

 

2.4 за ручне леђне прскалице: 

Картица основног средства потписана и печатирана од 

стране одговорног лица, не старија од датума објаве позива 

за подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером  или извод из 

књиговодствене картице потписане и печатиране од стране 

одговорног лица, не старији од датума објаве позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером, или извод из инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 31.12.2018. године са 

потписима чланова комисије, тражена опрема да се 

обележи маркером. 

 

2.5 за моторне леђне прскалице: 

Картица основног средства потписана и печатирана од 

стране одговорног лица, не старија од датума објаве позива 

за подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 
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опрема да се обележи маркером  или извод из 

књиговодствене картице потписане и печатиране од стране 

одговорног лица, не старији од датума објаве позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером, или извод из инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 31.12.2018. године са 

потписима чланова комисије, тражена опрема да се 

обележи маркером. 

 

2.6 за  ручне GPS уређаје 

Картица основног средства потписана и печатирана од 

стране одговорног лица, не старија од датума објаве позива 

за подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером  или извод из 

књиговодствене картице потписане и печатиране од стране 

одговорног лица, не старији од датума објаве позива за 

подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена 

опрема да се обележи маркером, или извод из инвентарске 

(пописне) листе са стањем на дан 31.12.2018. године са 

потписима чланова комисије, тражена опрема да се 

обележи маркером. 

 

2.7 Образац Изјаве (Образац број 6) понуђача оверен од 

стране одговорног лица. 

 

За 2.1 – 2.7 

Изјава овлашћеног лица под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу којом гарантује да ће тражена 

моторна возила и опрему имати на располагању  у  периоду 

извршења уговора. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 3.1 за лекара специјалисту епидемиологије или хигијене: 

фотокопија М/МА обрасца, као доказ о радном статусу за 

наведеног лекара специјалисту епидемиологије или 

хигијене који је код понуђача запослен односно за оног 

који није запослен код Понуђача: уговор – фотокопију 

уговора о  радном ангажовању у складу са Законом о раду 

и фотокопија дипломе лекара специјалисте епидемиологије 

или хигијене и фотокопија важеће Лиценце лекарске 

коморе и фотокопија важећег сертификата за обављање 

ДДД послова издатог од стране референтних установа 

(Завод за биоциде и медицинску екологију или факултет 

ветеринарске медицине или ВМА) 

 

3.2 за санитарног техничара, или санитарно еколошког 

техничара, или вишег санитарног техничара или вишег 

санитарно еколошког инжењера: 

 

 

 

Да има у радном односу или 

ангажовано другим Уговором у 

складу са Законом о раду 

минимум дванаест (12) лица од 

тога: 

 

3.1. Најмање 1 лице са ВСС – 

лекара специјалисту 

епидемиологије или хигијене 

3.2. Најмање 1 лице санитарни  

техничар или санитарно еколошки 

техничар или виши санитарни 

техничар или виши санитарно 

еколошки инжењер (минимум IV  

степен стручне спреме)    
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3.3. Најмање 10 лица са минимум 

ССС – обучених за ДДД послове 

 

фотокопија М/МА обрасца, као доказ о радном статусу за 

наведеног санитарног техничара, или санитарно еколошког 

техничара, или вишег санитарног техничара или вишег 

санитарно еколошког инжењера који је код понуђача 

запослен, односно за оног који није запослен код Понуђача: 

уговор – фотокопију уговора о  радном ангажовању у 

складу са Законом о раду и фотокопија дипломе о 

завршеном образовању минимум IV степена стручне 

спреме са звањем санитарног техничара, или санитарно 

еколошког техничара, или вишег санитарног техничара или 

вишег санитарно еколошког инжењера, или вишег 

санитарног техничара или вишег санитарно еколошког 

инжењера и фотокопија важећег сертификата за обављање 

ДДД послова издатог од стране  референтних установа 

(Завод за биоциде медицинску екологију  или факултет 

ветеринарске медицине или ВМА) 

 

3.3  за 10 радника са минимум ССС  обучених за ДДД 

послове: 

фотокопија М/МА обрасца, као доказ о радном статусу за 

наведене раднике обучене за ДДД послове који су код 

понуђача запослени, односно за оне који нису запослени 

код Понуђача: уговор – фотокопију уговора о  радном 

ангажовању у складу са Законом о раду и фотокопија 

важећег сертификата за обављање ДДД послова издатог од 

стране референтних установа (Завод за биоциде 

медицинску екологију или факултет ветеринарске 

медицине или ВМА) 

 

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., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем 

наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под редним бројем 4. 

достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у поглављу V ове конкурсне 

документације). 

 

� Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 

1., 2. и 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 

наведених ДОКАЗА 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), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у 
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поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

� Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у 

том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 2 у поглављу V 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 оквирног споразума, 

односно током важења оквирног споразума о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

 

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), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

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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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

1. Критеријум за закључење оквирног споразума:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће 

се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити закључење оквирног споразума у ситуацији када постоје две 

или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном 

ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

важења понуде.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 

није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће 

оквирни споразум закључити са понуђачем 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 једнаку најнижу понуђену цену и 

исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 

одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Са понуђачем 

чији назив буде на извученом папиру ће бити закључен оквирни споразум. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине: 

• Образац број 1 – Образац понуде 

• Образац број 2 – Образац изјаве да је понуђач 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 

• Образац број 3 – Образац изјаве да је подизвођач 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 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Изјава о располагању неопходног техничког капацитета 

• Образац број 7 – Референтна листа 

• Образац број 8 – Потврда о референцама 

• Образац број 9 – Образац структуре цене 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге 

сузбијања крпеља на територији града Суботице, ЈН К 02/19 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање оквирног 

споразума 

 

 

  

Понуђач је уписан у регистар понуђача: ДА / НЕ 

(заокружити) 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 
 

 

 

                       I    УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:  _________________________________ 

                  

                       II                                             ПДВ:  _________________________________ 

                  

                       III УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: _________________________________ 

 

 

Услови  

плаћања: 

Плаћање сукцесивно, по извршеним појединачним третманима, у 

року не дужем од 45 календарских дана од дана пријема исправне 

фактуре, од стране Наручиоца, уз извештај Вршиоца услуге о 

извршеном појединачном третману чију веродостојност је писмено 

потврдио Надзорни орган наручиоца 

Рок важења 

понуде: 

 

_______ (не краће од 60 дана од дана отварања понуда) 

 

Понуђач ће 

понуду поднети:  

 

1. самостално 

2. заједничка понуда са понуђачем:    

___________________________________________________ 

3. са подизвођачем: ____________________________________ 

 

Проценат 

вредности 

набавке који ће 

вршити 

подизвођач: 

 

_____ % 

 

(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

Рок за 

реализацију 

оквирног 

споразума: 

У 2019. год. - извршење  првог третмана најкасније до 26.04.2019. 

године, а другог третмана  у периоду од 25.08. до 15.09.2019. 

године, у зависности од временских прилика и утврђеног бројног 

стања крпеља на површинама предвиђеним за третман 

У 2020. год - извршење  првог третмана најкасније до 26.04.2020. 

године, а другог третмана  у периоду од 25.08. до 15.09.2020. 

године, у зависности од временских прилика и утврђеног бројног 

стања крпеља на површинама предвиђеним за третман 

 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ  2) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству понуђача 

_________________________________ из _________________________ улица 

______________________ бр. ___,  дајем следећу 

         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 

састављању понуде за јавну набавку услуге сузбијање крпеља на територији града 

Суботице, број ЈН К 02/19, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

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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(ОБРАЗАЦ  3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству подизвођача 

_________________________________ из _________________________ улица 

______________________ бр. ___,  дајем следећу 

         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при 

састављању понуде за јавну набавку услуге сузбијање крпеља на територији града 

Суботице, број ЈН К 02/19, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  4) 

 

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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

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 услуге сузбијање крпеља и на територији града Суботице, број 

ЈН К 02/19, 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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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

 

 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 

И З Ј А В У 

 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу располагати 

неопходним техничким капацитетом за учешће у поступку јавне набавке услуга 

сузбијања крпеља на територији града Суботице, у периоду извршења услуге. 

    

 

1. Којом гарантујем да ћу тражена 4 моторна возила са уграђеним GPS уређајима 

на којима се могу монтирати УЛВ генератори и/или моторне пумпе/прскалице 

минималног капацитета 200 литара имати на располагању  у  периоду 

извршења оквирног споразума. 

2. Којом гарантујем да ћу тражена 2 УЛВ генератора који се монтирају на 

моторна возила имати на располагању у периоду извршења оквирног 

споразума. 

3. Којом гарантујем да ћу тражене 2 моторне пумпе/прскалице минималног 

капацитета 200 литара које се монтирају на моторна возила имати на 

располагању у периоду извршења оквирног споразума. 

4. Којом гарантујем да ћу тражених 10 моторних леђних прскалица имати на 

располагању  у  периоду извршења оквирног споразума. 

5. Којом гарантујем да ћу тражених 10 ручних леђних прскалица имати на 

располагању  у  периоду извршења оквирног споразума. 

6. Којом гарантујем да ћу тражених 10 ручних GPS уређаја имати на располагању  

у  периоду извршења оквирног споразума. 

7. Којом гарантујем да ћу тражену опрему за вршење мониторинга присутности и 

бројности крпеља: фланелска застава површине 1m2 причвршћена на рам од 

летвица, пинцета и епрувете/бочице за узорке имати на располагању  у  

периоду извршења оквирног споразума. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

Напомена: Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА (ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. ДО 

ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА) 
  

 

 

Рбр. 

 

 

Назив 

наручиоца 

 

 

Датум 

извршења 

услуге 

 

Вредност 

услуге 

без ПДВ-

а 

 

Врста 

извршених 

третмана 

 

Површина 

у ха 

 

Место 

извршења 

услуге 

 

Број 

уговора 

1.  

 

      

2.  

 

      

3.  

 

      

4.  

 

      

5.  

 

      

6.  

 

      

7.  

 

      

8.  

 

      

9.  

 

      

10.  

 

      

                    УКУПНО:       

 

 

 

У обзир ће се узети само оне референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку 

референцу посебно. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

 
На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама, наручилац 

___________________________________________ из __________________________ улица 

______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  

издаје  

 

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 

________________________________________ улица _________________________________ 

број  ____, у периоду од  01.01.2016. године до дана објављивања позива за подношење понуда 

извршио услугу сузбијања крпеља. Врста извршених третмана:   

као самостални вршилац услуге ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ или учесник у заједничкој понуди са делом посла: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

обим извршених услуга ____________________________________________________________ 

место извршења услуге _____________________________________________________________ 

период када су извршене услуге ______________________________________________________ 

на основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 

вредности од ________________________  динара 

вредност дела посла у заједничкој понуди: ____________________________________________ 

Оцена квалитета извршених услуга: __________________________________________________  

 

Потврда се издаје на захтев вршиоца услуге/понуђача ____________________________ ради 

учешћа у отвореном поступку јавне набавке Градске управе Града Суботице: Услуге сузбијања 

крпеља на територији града Суботице ЈН К 02/19. Потврђујем печатом и потписом да су горе 

наведени подаци тачни. 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 

 

 

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 

за све наручиоце појединачно. 

 

Напомена:  Наручилац ће прихватити и потврде других наручилаца које садрже све податке 

тражене у датом моделу Потврде. 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ   

 

 

Врста третмана 

О
к
в
и
р
н
а

 

п
о
в
р
ш
и
н
а

 з
а

 

т
р
ет
м
а
н

 (
х
а
) 

Б
р

. 
т
р
ет
м
а
н
а
 

Врста 

препарата и 

број решења 

о 

коришћењу 
 

(Агенција за 

хемикалије)* Д
о
за

 п
р
еп
а
р
а
т
а
 

(л
и
т
. 
и
л
и

 к
г
/х
а

)*
*
 

 

Цена 
третмана 

по 1 ха 
без ПДВ 

 

 (услуга+ 
препарат) 

Цена 
третмана по 

1 ха   
са ПДВ   

 

(услуга+ 
препарат) 

Укупна цена 

поједи-начног 
третмана  
без ПДВ 

 

(услуга+ 
препарат) 

Укупна цена 

поједи-начног 
третмана  
са ПДВ   

 

(услуга+ 
препарат)  

Укупна цена  
третмана 
без ПДВ 

 

(услуга+ 
препарат) 

Укупна цена 
третмана 
са ПДВ 

 

(услуга+ 
препарат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 (2*6) 9 (2*7) 10 (3*8) 11 (3*9) 

Услуга 

сузбијања 

крпеља на 

територији 

Града 

Суботице 

200 4  

 
       

 

* Понуђени препарати морају бити уписани у Привремену листу биоцидних производа 

**Норматив утрошка мора бити у складу са препоруком произвођача назначеном на  оригиналном паковању и /или у оригиналном упутсву за употребу. 

Контрола од стране Наручиоца ће се вршити непосредно пре третмана, приликом отварања оригиналних паковања и припреме препарата за третман, као и 

у току третмана. 
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У П У Т С Т В О  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа 

конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 

 

2. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део 

конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

 

3. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 

 

4. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима 

(али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком 

средству сличних карактеристика. 

 

5. Понуђач је дужан да у обрасцу структуре цена да цену за услугу сузбијања 

комараца на територији града Суботице у складу са захтевима у спецификацији 

наручиоца.   
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 VI МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

за јавну набавку услуге сузбијања крпеља на територији града Суботице 

ЈН К  02/19 

 

 закључен између: 

 

1. ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 

матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор, које заступа 

Начелник, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне 

стране, и 

 

2. _________________________________________________________________, са седиштем у 

_________________________, улица ________________________________ број ___, ПИБ: 

______________________, матични број: _______________________, рачун број: 

__________________________________ код_________________________ банке, које заступа 

директор _________________________(у даљем тексту: Вршилац услуге), са друге стране 

 

________________________________   __________________________________     

________________________________                                 __________________________________ 

________________________________                                 __________________________________      

________________________________                                 __________________________________  

 (остали понуђачи из групе понуђача)            (назив подизвођача) 

 

Члан 1. 

 Предмет овог оквирног споразума је набавка услуге сузбијања крпеља на територији 

града Суботице, у свему према спецификацији наручиоца и Понуди Вршиоца услуге број 

_____________, која је код Наручиоца заведена под бројем ******** дана ***.***.2019. године, 

који се налазе у прилогу овог Оквирног споразума и чине његов саставни део. 
  

Споразумне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за 

подношење понуда за набавку услуге сузбијања крпеља на територији града Суботице 

спровео отворени поступак у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем 

на две године, број ЈН К 02/19, 

- да је Вршилац услуге доставио понуду број _________ од _____ 2019. године и 

образац структуре цена, који се налазе у прилогу и саставни су део овог Оквирног 

споразума, 

- да је понуда Вршиоца услуге прихватљива и у потпуности одговара техничким 

спецификацијама из конкурсне документације, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 

одлуку о закључењу оквирног споразума за предметну услугу под бројем ******** од 

дана **.**.2019. године, 

-  да овај оквирни споразум не представља обавезу наручиоца да закључи уговор о 

јавној набавци 

-  да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци или 

издатих наруџбеница на основу овог оквирног споразума. 

 

Члан 2. 

 Укупна процењена вредност за ову јавну набавку износи 583.332,00 динара без ПДВ-а 

(словима: петстоосамдесеттрихиљадетристотридесетдва динара) а 699.998,40 динара са ПДВ-ом 

(словима: шестодеведесетдеветхиљададеветстодеведесетосам динара и 40/100). 

Укупна вредности свих појединачних уговора и/или издатих наруџбеница не може бити 

већа од вредности оквирног споразума из претходног става. 
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Накнада за извршене услуге, који су предмет овог оквирног споразума, утврђује се на 

основу појединачних цена понуде Вршиоца услуге и обрачуна на основу стварно извршених 

услуга. 

 Обрачун стварно извршених услуга вршиће се на основу испостављених рачуна у 

складу са  понудом и условима из понуде. 

Наручилац задржава право да не реализује вредност из става 2. овог члана, у 

потпуности, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 

 

Члан 3. 

Споразумне стране сагласно изјављују да је цена услуге која је предмет овог оквирног 

споразума фиксна и не подлеже ревизији до коначне реализације овог оквирног споразума. 

 

Члан 4. 

Наручилац може након закључења оквирног споразума без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% ако се на основу извештаја о 

бројности крпеља вршиоца услуге са препорукама за даље поступање, као и мишљења 

надзорног органа Наручиоца и лица одређеног за праћење поступка јавне набавке, утврди да је 

у периоду рока извршења услуге услед климатских и других фактора дошло до повећања 

бројности крпеља у мери у којој је потребно обезбедити додатне количине третмана и ако се 

потребна средства за ове намене обезбеде у буџету града Суботице. 

 

Члан 5. 

Плаћање износа из члана 2. овог Оквирног споразума ће се извршити на рачун Вршиоца 

услуге број ________________________________________ код ___________________ банке, 

сукцесивно по извршеним појединачним третмананима, у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна од стране Наручиоца и извештаја Вршиоца услуге о извршеном 

појединачном третману чију веродостојност писмено потврђује Надзорни орган наручиоца. 

Вршилац услуге доставља предрачун и рачун са назнаком Град Суботица, Трг слободе 

1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, 

Управа за трезор. 

Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 

вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, глава 07, 

Програм 2 – комунална делатност, програмска активност 0004 - зоохигијена, функција 470, 

економска класификација 424911 „сузбијање крпеља“. 

 

Члан 6. 

  Вршилац услуге је дужан да приликом закључења оквирног споразума или најкасније  

року од 7 дана, од дана закључења оквирног споразума 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 не мањој од 10% од укупне 

вредности оквирног споразума, са роком важности који је 15 дана дужи од рока за извршење 

услуге, у корист Наручиоца са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695 број рачуна: 840-27640-46, Народна банка, Управа за 

трезор. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 

  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 

споразумом.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

По извршењу свих обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити 

враћена.  

 

Члан 7. 

Вршилац услуге се обавезује да изврши третмане у следећим терминима: У 2019. 

години - извршење  првог третмана најкасније до 26.04.2019. године, а другог третмана  у 

периоду од 25.08. до 15.09.2019. године, у зависности од временских прилика и утврђеног 
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бројног стања крпеља на површинама предвиђеним за третман. У 2020. год - извршење  првог 

третмана најкасније до 26.04.2020. године, а другог третмана  у периоду од 25.08. до 15.09.2020. 

године, у зависности од временских прилика и утврђеног бројног стања крпеља на површинама 

предвиђеним за третман. 

 

Члан 8. 

Вршилац услуге се обавезује да ће најмање три дана пре планираног почетка третмана 

обавестити надлежне Секретаријате за комуналне и инспекцијско-надзорне послове. 

 

Члан 9. 

Реализација третмана се врши на основу налога/сагласности Наручиоца за извршење 

третмана, датог након писменог захтева  за одобрење за извођење третмана Вршиоца услуге по 

утврђивању  њихове бројности пре третмана, или, евентуално, након процене Наручиоца на 

основу информација са терена. 

Након извршеног сваког појединачног третмана, Вршилац услуге доставља Наручиоцу 

извештај о извршеном третману, који обавезно садржи податке о датумима када је извршен 

третман, третираним локацијама – мапу и површине третираних локација,  коришћеном 

препарату и бројности крпеља пре и након третмана, као и  процену ризика по здравље 

становнишва на територији града Суботице након извршена оба предвиђена третмана. 

Веродостојност достављеног извештаја потврђује и надзорни орган Наручиоца - Секретаријат 

за инспекцијско-надзорне послове градске управе Суботица, у писменој форми. 

 

Члан 10. 

Вршилац услуге  ће услугу сузбијања крпеља, праћење њихове бројности и процену 

ризика по здравље становнишва на територији града Суботице, извршити у свему према 

спецификацији локација предвиђених за третман и налозима Града, стручно и квалитетно, 

према правилима струке и са пажњом доброг привредника,  уз поштовање свих важећих 

прописа Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за врсту услуге која је 

предмет набавке. 

 

Члан 11. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених услуга Вршилац 

услуге је дужан да отклони исте у року од 7 дана од дана пријема примедби Наручиоца без 

посебне накнаде. 

 

Члан 12. 

Вршилац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана 

настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења Оквирног споразума о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

Споразумне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 

које могу утицати на реализацију овог Оквирног споразума. 

 

Члан 13. 

Овај Оквирни споразум може бити измењен или допуњен сагласношћу споразумних 

страна, из објективних околности, закључењем Анекса уз овај Оквирни споразум, у свему у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15). 

Измена и допуна Оквирног споразума не односи се на цену, која мора бити фиксна 

током важења Оквирног споразума. 

 

Члан 14. 

Споразумне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Оквирног 

споразума ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност 

стварно надлежног суда у Суботици. 
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Члан 15. 

На све што није регулисано овим Оквирним споразумом, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима и други позитивно правни прописи, који регулишу ову област. 

 

Члан 16. 

Оквирни споразум је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 

5 примерака, а Вршилац услуге 1 примерак. 

Оквирни споразум је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 

уговарача. 

 

 

 

 

 

 

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ:  НАРУЧИЛАЦ: 

    

                                   ,директор    

 

               

Модел оквирног споразума мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и 

оверен печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел 

оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  

      САЧИЊЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском 

језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, понуђач је дужан 

да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског тумача. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

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 и контакт 

телефон.  

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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг 

слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга сузбијања крпеља на 

територији града Суботице, број ЈН К 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и 

лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном 

центру, пријемно место 10, 11 или 12.  

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 сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 

подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико 

постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

 

Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан: 

• Образац број 1 – Образац понуде 

• Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача 

• Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача 

                                         (у случају да има подизвођача) 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Изјава 

• Образац број 7 – Регерентна листа 

• Образац број 8 – Потврда о референцама 

• Образац број 9 - Образац структуре цене 

• Модел оквирног споразума  
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• Докази за обавезне услове 

• Докази за додатне услове 

• Средства обезбеђења 

• Споразум за представника групе понуђача (у  случају да понуду подноси група 

понуђача)  

 

3. ПАРТИЈЕ  

 

Предметна набавка није обликована 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: Град Суботица, 

Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 

 ,,Измена понуде за јавну набавку услуге сузбијања крпења на територији 

града Суботице, број ЈН К 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге сузбијања крпења на територији 

града Суботице, број ЈН К 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку услуге сузбијања крпења на територији 

града Суботице, број ЈН К 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге сузбијања крпења на 

територији града Суботице, број ЈН К 02/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

   

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 

ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1), 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) 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. 
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 Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном 

споразуму.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 

су наведени у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење 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:  

 

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног 

споразума 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу III 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 

оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Сукцесивно, по извршеним појединачним третманима, у року не дужем од 45 

календарских дана од дана пријема исправне фактуре, од стране Наручиоца, уз 

извештај Вршиоца услуге о извршеном појединачном третману чију веродостојност је 

писмено потврдио Надзорни орган наручиоца 

Вршилац услуге испоставља рачун/фактуру са назнаком Град Суботица, Трг 

слободе 1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број 840-27640-46, Народна 

банка Србије, Управа за трезор.          

Регистрација фактура  мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.         

Вршиоцу услуге није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу извршења услуге 

Оквирни споразум се закључује на период од две године од дана потписивања 

оквирног споразума, односно утрошка средстава, сукцесивно на основу наруџбенице 

или закљученог уговора. 
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9.3. 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 не може 

мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена у понуди 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, до коначне реализације оквирног 

споразума.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

Попуст на понуђену цену није дозвољен. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 

И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а и роком важности 30 дана од рока важности понуде, која мора бити неопозива, 

без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 

матични број: 08070695 број рачуна: 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке 

за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера 

за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења оквирног споразума, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

у висини не мањој од 10% укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком 

важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо 

не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се 

односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, 

као гаранта.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана 

закључења оквирног споразума, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој 

од 10% од укупне вредности оквирног споразума, са роком важности који је 15 дана 

дужи од рока за извршење услуге, у корист Наручиоца са назнаком Град Суботица, 

Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695 број рачуна: 840-

27640-46, Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања оквирног 

споразума промене рокови за извршење обавезе, важност банкарске гаранције за добро 

извршење посла мора се продужити. 
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Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 

споразумом.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

По извршењу свих обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити 

враћена.  

 
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. 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 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 К 

02/19”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град Суботица, 

Gрадска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске поште на e-

mail: javnenabavke@subotica.rs. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на email: javnenabavke@subotica.rs радним 

даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, 

примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на е-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним 

даном након истека радног времена наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени 

захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима путем електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs   у данима 

када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника)  примљени захтев 

ће се евидентирати првог  радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 

07,00 часова до 15,00 часова. 

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: 
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- 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. 

 

14. 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. 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.  

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице које има интерес за доделу оквирног споразума 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: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 

поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена 

наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са 

датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 

поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 

наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца 

следећег радног дана. 
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 

својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. 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 оквирног споразума или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца 

за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог 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 - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
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(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; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 02/19;  

(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 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.  

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу којем је додељен 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 оквирни 

споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Рок за подношење понуде је 28.03.2019. године до 11,00 часова. 

 

19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда отпочеће 28.03.2019. године у просторијама Наручиоца, 

у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, други 

спрат, у канцеларији 211/2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују 

отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за 

заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 

овлашћени представници понуђача. 










