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На  основу  чл.  32.  и  53.  ЗЈН  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 124/2012, 14/2015, 

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

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

РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-01/456 oд 13.04.2020. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку 01-01/456-1 од 13.04.2020. године, припремљена 

је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке бр. У-1/2020-ЖШ  је услуга – ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА 

Назив из општег речника набавке: Услуге уништавања корова 
Ознака из општег речника набавке: 77312100 

 
Врста поступка јавне набавке:  

Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама и 
подзаконским актима који регулишу ову област. 

 
Партије: 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 

 
Контакт особа: 
 
Лице за контакт: Жарко Шћекић  

e-mail: zarko.scekic@transportgas-srbija.com  
 

 
Процењена вредност набавке: 2.800.000 динара 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:zarko.scekic@transportgas-srbija.com
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГА И СЛ. 
 
Предмет јавне набавке уговарање услуге третирање против корова, дератизација, дезинсекција и 

уништавање кртица на пословним објектима  „Tранспортгас Србија“ према спецификацији у 

поглављу III конкурсне документације. 

Укупне третиране површине: 

– Третирање против корова на површини од  198.500 m2,  

– Сузбијање кртица на површини од 4.300 м2,  

– Дератизација  на површини од 3.150 м2 и 

– Дезинсекција на површини од 3.150 м2 

Техничке спецификације: 

– Предметна набавка - третирање против корова – подразумева хемијско сузбијање вегетације као 

и у случају потребе њено кошење и изношење корова , суве траве, шибља и слично са објеката  

„Транспортгаса Србија“ 

– Прво третирање површина против корова и уништавање кртица се мора обавити у  року не 

дужем од 15 дана од потписивања уговора (ако временски услови дозвољавају). 

– Објекти на којима је третиран коров- трава (зоне опасности од пожара око гасних инсталација), 

морају се одржавати без корова (без вегетације) годину дана од датума потписивања уговора. 

– Заостали коров после третирања понуђач је дужан да уклони ван зоне опасности од пожара око 

гасних инсталација.  Заостали коров се не може гомилати унутар ограде објекта , нити уз 

спољашну ограду објекта.  

– Ако одговорно лице наручиоца утврди да третирање против корова и уништавање кртица није 

успело, понуђач је дужан, у року не дужем од три дана, да изврши поновно третирање 

површина, уништи кртице или уклони заостали коров.    
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОВРШИНА ПО 
РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА 

 

 

RJ "TRANSPORT"  NOVI SAD 

  Naziv objekta površina m² 

    krtice korovi 

1 Čvor "Horgoš"  3724 

2 Priključak za GMRS Horgoš   64 

3 GMRS "Horgoš"   300 

4 GMRS "Male Pijace"   200 

5 Priklj. od SGS Martonoš zapad na MG-07   60 

6 Prključak za Kanjižu I Suboticu   600 

7 GMRS Kanjiža   1500 

8 Blok ventil "Velebit"   500 

9 Priključak za GMRS TO Subotica   250 

10 GMRS TO Subotica   955 

11 GMRS "Zorka" Azotara Subotica   1800 

12 Blok ventil "Gornji breg" MG-07 + prilazni put   460 

13 Otpremno čistačko mesto "Čantavir"   357 

14 Signalizator kracera (Senta)   9 

15 Čvor "Senta"  3250 

16 Prihvatno čistačko mesto u Adi   650 

17 Priključak za "H. Jožef"   1159 

18 GMRS "Halas Jožef"   1320 

19 Veza MG-07 I DG-04  64 

20 Priključak za GMRS Ada-grad   400 

21 GMRS "Bačka Topola"     1500 

22  Priključak za Orahovo   100 

23 Blok ventil"Bečej"   1700 

24 Priključak za Bečej   400 

25 GMRS "Bečej"   300 

26 Priključak za Bačko Gradište   72 

27 GMRS "Bačko Gradište"   300 

28 Priključak za Čurug   64 

29 GMRS "Čurug"   300 

30 Priključak za Srbobran   100 

31 GMRS "Srbobran   600 

32 Čvor Gospođinci  8600 

33 GMRS Gospođinci   480 

34 Priključak za Temerin (blok ventil Temerin)   216 

35 GMRS "Temerin   600 

36 GMRS "Žabalj"+priključak za šećeranu  150 

37 Priključak za GMRS "Budisava"   64 

38 GMRS "Budisava"   600 

39 Krug uprave Novi Sad   900 

40 Blok ventil kod železničkog mosta   200 

41 OČM za Futog   400 

42 Priključak za GMRS "Futog"   64 
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43 GMRS "Futog"   500 

44 PČM-OČM Futog   600 

45 GMRS "Milan Vidak" Futog   907 

46 GMRS "Planta" Futog+ priključak   200 

47 Priključak za TE-TO   408 

48 GMRS TE-TO   2528 

49 Priključak za buduću azotaru   300 

50 GMRS "Sloga" sa priključnom šahtom   210 

51 GMRS "Bukovac"   400 

52 GMRS "Navip" sa priključnom šahtom   336 

53 GMRS "Mišeluk" sa priključnom šahtom  634 

54 GMRS "Popovica"   350 

55 GMRS "Beočin"   770 

56 GMRS "Dudara"   400 

57 GMRS "Stražilovo"   600 

58 GMRS "Šajkaš"   400 

59 GMRS "Rumenka" + priključak   500 

60 Signalizator kracera (Arkanj)   9 

61 Čvor "Arkanj" + prilazni put   1500 

62 Čvor "Beška" + prostor ispod mosta   2000 

63 GMRS "Beška i Krčedin"   200 

64 Priključak za Banavce I Pazovu   64 

65 GMRS "Banovci" i RS u Banovcima   770 

66 GMRS "Stara Pazova"  1044 

67 Čvor "Batajnica" 4000 4200 

68 OČM Za Sr. Mitrovicu kod Novi Karlovaca   450 

69 Priključak za Inđiju   64 

70 GMRS "Inđija"   300 

71 Blok ventil "Golubinci"   64 

72 Priključak za Rumu   64 

73 GMRS "Ruma"   1000 

74 Priključak za Bešenovo kod Vognja   64 

75 Priključak za Sr. Mitrovicu u Nikincima   500 

76 GMRS "Matroz" I priključak za Rumu "Jarak"   264 

77 Blok ventil u Pećincima   350 

78 Blok ventil u Grabovačkoj šumi   150 

79 Blok ventil na Mišaru   450 

80 Priključak za Šabac   88 

81 Čvor Šabac   1300 

82 Blok ventil "Novo Selo"   350 

83 Lešnica   50 

84 Blok ventil "Loznica"   340 

85 Priključak za Gložan   64 

86 GMRS "Gložan"   100 

87 PČM i GMRS "Bačka Palanka"   4758 

88 Priključak za Čelarevo   64 

89 GMRS "Čelarevo"   350 

90 Priključak za Putince   64 

91 GMRS "Putinci"   220 

92 Priključak za Irig   9 

93 Priključak za Pećince   9 
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94 Priključak za Buđanovce   64 

95 Priključak za Nikince  64 

96 GMRS "Nikinci"   220 

97 Blok ventil "Pionir" Srbobran   64 

98 Priključak za Bačko Dobro Polje   64 

99 Priključak za Vrbas   64 

100 GMRS "Vrbas   400 

101 Priključak za Kulu   64 

102 GMRS "Kula"   400 

103 Priključak za Odzake   64 

104 Priključak za Crvenku   64 

105 GMRS "Crvenka"   400 

106 Priključak za Sivac   64 

107 Priključak za Kljajićevo   64 

108 Priključak za Apatin - OČM   100 

109 GMRS "Apatin"   500 

110 PČM+GMRS "Sombor"   2100 

111 GMRS ''Asvaltna baza'' Ledinci   200 

112 GMRS ''Šećerana'' Žabalj   400 

113 GMRS ''Bačko Petrovo Selo''   500 

114 Prključak za Bačko Petrovo Selo   100 

115 GMRS "Pećinci'' Pećinci   2300 

116 GMRS "Sivac" Sivac   613 

117 GMRS ''Bačko Dobro Polje''   700 

118 OČM ''Odžaci''   400 

119 GMRS ''Odžaci''   900 

120 GMRS ''Novi Žednik''   500 

121 GMRS ''Bajmok''   550 

122 Priključak za GMRS ''Novi Žednik''  64 

123 GMRS Beška-Beška   300 

124 GMRS ''Ada   600 

125 GMRS Mišeluk   200 

126 GMRS Ruski Krstur   400 

127 Blok ventil na gasovodu DG-04-02 kod Halas Jožef(vezasa MG-04)  100 

128 Blok ventilna gasovodu RG-04-15 kod Crvenke   100 

129 Priključno mesto za GMRS Male Pijace   100 

130 Priključno mesto za GMRS Žabalj   100 

131 Priključno mesto za Pionir Srbobran   100 

132 RČ Nemanovci   300 

133 GMRS Kljajićevo   500 

134 GMRS Vilovo   300 

  UKUPNO:  81.735 
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RJ "TRANSPORT"  PANČEVO 

  Naziv objekta  površina m² 

  krtice korovi 

1 GMRS ''Stari Lec"   230 

2 GMRS "Hajdučica"   500 

3 GMRS "Velika Greda"   1700 

4 GMRS "Janošik"   60 

5 GMRS Rafinerija nafte Pančevo    250 

6 GMRS "Ilanđža   430 

7 Prelaz preko reke Nadel   700 

8 GMRS "Vladimirovac"   430 

9 GMRS "Banatsko Novo Selo"   260 

10 GMRS "Kovin"   300 

11 GMRS "Pločice"   400 

12 GMRS "Banatski Brestovac"   140 

13 GMRS "Nadel"   440 

14 GMRS "Poljoprivreda"   100 

15 GMRS "Nova Sušara"   400 

16 GMRS "Uljma" Selo   190 

17 GMRS "Elan" + MRS "Izbište"   80 

18 GMRS "Ban.Karlovac"   550 

19 GRS "Granexport"   80 

20 GMRS "Mramorak"   550 

21 GMRS "IPA" Alibunar   120 

22 GMRS "Alfaprotein"   570 

23 GMRS "Virt"   700 

24 GMRS "Flot"   530 

25 GRČ Pančevo                                                         1000 

26 Blok ventil"Konak"   20 

27 Blok ventil "Jermenovci"   20 

28  Blok ventil "Vladimirovac"                                                100 

29 Blok ventil"Desna obala Dunava"   100 

30 Blok ventil "Leva obala Dunava"   100 

31 Blok ventil"PKB"   125 

32 Blok ventil "Boračka ulica"   20 

33 PŠ za GMRS "Stari Lec"   10 

34 PŠ za GMRS "Hajdučica"   10 

35 PŠ za GMRS "Velika Greda   100 

36 PŠ za GMRS "Alfaprotein" I "Virt"   50 

37 PŠ za GMRS "Janošik   5 

38 PŠ za GMRS "Ilanđža"   20 

39 PŠ za GMRS "IFPA"   25 

40 PŠ za GMRS "Ban.Novo Selo"   20 

41 PŠ za GMRS "Kovin"   60 

42 PŠ za GMRS "Mramorak   150 

43 PŠ za GMRS "Poljoprivreda"   20 

44 PŠ za GMRS "Ban.Brestovac"   10 

45 PŠ za GMRS "Flot"   20 

46 PŠ za GMRS "Uljma"   20 

47 PŠ za GMRS "Uljma" - MZ (8+4)   10 

48 PŠ za GMRS "Elan"+MRS "Izbište" (8+4)   10 
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49 GMRS ''Ledi'' Pančevo   100 

50 GMRS ''Uljma - industrija''   50 

51 PŠ za GMRS ''Ledi''   10 

52 PŠ za GMRS "Nadel" Pančevo   20 

53 PŠ za GMRS "Nova sušara" Pančevo   20 

54 MG 01 (pre I posle pruge Alibunar-Zrenjanin   150 

55 PPS Velika Greda   680 

56 GMS  TE-TO-Pančevo   300 

57 GMRS ''Bedem prevoz'' Pančevo   80 

58 GMRS Biogas Ilandža   50 

59 PŠ za GMRS Biogas-Ilandža    10 

60 PŠ za GMRS ''Bedem prevoz'' Pančevo   10 

61 Prilaz mostu Janošik u Janošiku   100 

  UKUPNO:  13.315 

 

RJ "TRANSPORT"  ZRENJANIN 

  Naziv objekta površina m² 

  krtice korovi 

1 GMRS "Međa"   240 

2 GMRS "Itebej"   832 

3 OKM "Itebej"   562 

4 GMRS "Karađorđevo"   1066 

5 GMRS "Farma" B.Dvor   282 

6 GMRS "Banatski Dvor"   520 

7 GMRS "Begejci"   920 

8 OKM "Banatski Dvor"   440 

9 PKM "Itebej"   486 

10 GMRS "Sečanj"  130 

11 GMRS "Jarkovac"   796 

12 GMRS "Boka"   70 

13 GMRS "Konak"   260 

14 OKM "Sečanj"   760 

15 GMRS "Neimar" Zrenjanin   640 

16 GMRS "Toplana" Zrenjanin   984 

17 GMRS "TE-TO" Zrenjanin   928 

18 GMRS "Metind" Zrenjanin   120 

19 GMRS "FSK" Elemir   380 

20 GMRS "Melenci"   1058 

21 P.Š. "Melenci"   480 

22 Safromatik ventil 02 banatska strana   280 

23 Safromatik ventil 02 bačka strana   867 

24 Blok ventil MG-021/I banatska strana    1026 

25 Blok ventil MG 02/I bačka strana   1026 

26 Blok ventil "Klek"   120 

27 Blok ventil "Botoš"   120 

28 Sabirna stranica I Elemir   60 

29 GMRS "Zrenjanin"  300 300 

30 PKM "Begejci"   50 

31 Kratka veza Banatski Dvor-Begejci   100 

32 PKM ''Skladište Banatski Dvor''   200 
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33 GMRS ''Ciglana'' Sečanj   300 

34 GMRS ''Zlatica''   400 

35 GMRS ''Klek''    200 

36 GMRS ''Asfaltna baza'' Zrenjanin   260 

37 GMRS ''Proleter'' Zrenjanin   150 

38 Blok ventil ''Melenci'' na MG 01   60 

39 Blok ventil ''Elemir'' na DV 04-18   120 

40 GRČ ''Elemir''  180 

41 GRČ ''Klek''   180 

42 Šahti i prilazne staze za transport   1000 

  UKUPNO:  18.953 

 

RJ "TRANSPORT"  KIKINDA 

  Naziv objekta              površina m² 

   korovi 

1 BS Bačka strana (Leva obala Tiase)   1166 

2 BS Banatska strana (Desna obala Tise)   500 

3 BS OGS-Kikinda   25 

4 BS Bečejska strana (Leva obala knala DTD)   52 

5 BS Bašaidska strana (Desna obala kanala DTD)   90 

6 Šahte   270 

7 OČS Čoka (RG-03-01, Čoka)   75 

8 OČS Mokrin (MG-03, Mokrin jug)   1100 

9 OČS Novo Miloševo (DG-01-02, Novo Miloševo)   450 

10 GRČ Senta   700 

11 GRČ Mokrin jug   4360 

12 GRČ Kikinda   900 

13 GRČ Srpska Crnja   406 

14 RČ Novi Kozarci   25 

15 RČ Novi Bečej   93 

16 RČ Vojvoda Stepa   256 

17 RČ Šećerana   77 

18 RČ Kikinda gornje (kratka veza)   25 

19 GMRS ŠP "Kozarci", Novi Kozarci   256 

20 GMRS ŠP "Novo Miloševo", Novo Miloševo   549 

21 GMRS ŠP "Mokrin", Mokrin   410 

22 GMRS ŠP "Bašaid", Bašaid   1162 

23 GMRS DP "Galad", Kikinda   542 

24 GMRS IGK "Polet N. Bečej", Novi Bečej   258 

25 GMRS IGM "5 oktobar Sr. Crnja" Srpska Crnja   598 

26 GMRS "Uljara N. Crnja", Nova Crnja   1065 

27 GMRS ŠP "Srpska Crnja", Srpska Crnja   641 

28 GMRS ŠP "Vojvoda Stepa", Vojvoda Stepa   330 

29 GMRS "Šećerana N. Crnja", Nova Crnja    751 

30 GMRS  "Čoka", Čoka   900 

31 GMRS "Senta", Senta   1776 

32 Šahte   168 

33 RČ - priključak za GMRS ''Bašaid''  Bašaid   40 

34 RČ - priklučak za GMRS ''Galad''   25 

35 Prilazni put do određenih čvorišta   225 
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  UKUPNO:   20.266 

 

RJ "TRANSPORT" BEOGRAD 

  Naziv objekta                    površina m² 

    korovi 

1  GMRS "Avala"  3960 

2  GMRS "Vrčin"   790 

3  Priključni šaht za ciglanu Vrčin   54 

4  Blok stanica ''Vrčin''   370 

5  GRS ''Bežanija''  1400 

6  GMRS ''Surčin''  593 

7  GRČ za Novi Beograd  455 

8  Blok ventil ''Galovica''   436 

9  GMRS ''Umka''  1096 

10  GMRS ''Cerak''  1492 

11  GMRS ''Železnik''   100 

12  Blok ventil ''Desna obala''   800 

13  Sekcijski ventil za Barič Nadzemni   45 

14  Priključni ventil za GMRS ''Železnik''   21 

15  Priključni šaht za RG od GMRS ''Cerak''   32 

16  Šaht za reviziju posle priključnog za GMRS ''Cerak''   8 

17  GMRS ''Batajnica''   760 

18  GMRS ''Zemun''  1420 

19  Priključni ventil za GMRS ''Batajnicu''   40 

20  Blok stanica ''Zaštita Aeorodruma 1''   32 

21  Blok stanica ''Zaštita Aeorodruma 2''   21 

22  Blok stanica ''Leva obala Save''   2000 

23  GMRS ''PKB''  1028 

24  GMRS Železnik 2   100 

25  GMRS ''Aranđelovac''   150 

26  GMRS ''Orašac''   600 

27  Odvojak MG07-RG07-01   82 

28  Blok ventil Mladenovac   360 

29  GMRS ''Čačak''    483 

30 GRČ ''Preljina''   1660 

31  GMRS ''Loznica''   2158 

32  GMRS ''Luk''   616 

33  Priključak za GMRS ''Loznica''   57,58 

34 Priključak za  ''Luk''   7,4 

35 GMRS Lešnica    250 

36 Priključni za GMRS ''Smederevska Palanka''  36 

37  Priključni za GMRS Gitarić Vrbovac  40 

38 GMRS ''Vrbove   1000 

39 GMRS ''Velika Plana''   512 

40 GRČ ''Veliko Orašje''   2200 

41  Priključni za  GMRS ''Velika Pla   18 

42  GMRS ''Markovac''   50 

43  GMRS ''Svilajnac''             1790 

44  GMRS ''Lapovo''   740 

45  Priključni za  GMRS ''Lapovo''   14 
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46  GMRS "Lapovo 2   890 

47  GMRS ''Miloševac''   50 

48 Priključni za GMRS Miloševac''   10 

49 GMRS ''Gornji Milanovac''   714 

50 Blok ventil ''Brđani''  140 

51 Blok ventil ''Mrčajevci''   82 

52 GMRS ''Užice''          120 

53 Blok stanica ''Pridovice''   196 

54 Blok stanica ''Lozovik''   100 

55 Blok stanica ''Novo Selo''   100 

56 Blok stanica ''Markovac''   100 

57 Blok ventil ''Lučani''   40 

58 BS Požega   65 

59 GRČ ''Paveljsko polje''   100 

60  GMRS "Požega   700 

61  GRČ Trešnjica   470 

62 GMRS ''Vrnjačka Banja''  824 

63 Blok ventil ''Ratina''   144 

64 Blok ventil ''Podunavci''   144 

65 GMRS ''Trstenik''   292 

66 GMRS ''Kraljevo''   932  

67 PPŠ Mala na GMRS  37 

68 Blok ventil u Brnjici   64 

69 Blok ventil u Boraču   44 

70 GRČ ''Bresnica''   1044 

71 Blok ventil ''leva obala Morave''   375 

72 Blok ventil ''desna obala Morave''   68 

73 GRČ Vrnjačka Banja   260 

74 GMRS ''Kruševac''   1150 

75 GRČ ''Kruševac''  200 

76 Blok stanica Stalać   145 

77  Blok stanica ''Makršane''   132 

78 GRČ Pojate   1015 

79 GRČ Župa   450 

80 BS Počekovina   140 

81 GMRS ''Aleksandrovac''   230 

82 GMRS ‚‚Ćićevac   625 

83 GMRS ''Popovac''     1079 

84 GMRS ''Paraćin''   1055 

85 Čvorište ''Paraćin''   1535 

86 GMRS ''Jagodina''   1035 

87 Blok stanica ''Lanište''   360 

88  Odvojak Jagodina   290 

89 GMRS Jagodina 2   100 

90 GMRS ''Ćuprija''   975 

91 Blok stanica ''Vinogradi''   36 

92 Blok stanica ''Brnjica''  36 

93 GMRS ''Cvetojevac''   711 

94 GRČ Cvetojevac   1586 

95 Blok stanica Batočina    335 

96 GMRS Batočina   340 
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97 Blok stanica Dobrovodica   120 

98 GMRS Divostin   1450 

99 GMRS Šabac   1213 

100 GMRS Šabac 2   500 

101  Šaht ''Velur''    18 

102  Most Smederevska strana   1100 

103  Most Kovinska strana   840 

104 GMRS Smederevo Radinac   3360 

105  GMRS Zlatibor   1000 

106  GMRS Čajetina  450 

107 Blok stanica Mušvete   40 

108 Blok stanica Zbojišta   100 

109 GRČ Osipaonica   400 

110 GRČ Požarevac    1100 

111 GMRS Požarevac    500 

112  GRČ Ostrovo  450 

   Ukupno 64.215 

 

PREGLED OBJEKATA  "TRANPORTGASA SRBIJA" ZA UNIŠTAVANJE KRTICA, DERATIZACIJU I 
DEZINSEKCIJU 2020. GODINE 

   površina m²       

   tretiranje 
korova 

krtice deratizacija dezinsenkcija 

  Novi Sad         

1 Bulevar Oslobođenja br. 5     1600 1600 

2 Kompresorska stanic u Batajnici   4000   200   200 

  Pančevo         

1 Upravna zgrada, Dimitrija Tucovića     1000 1000 

2 GRČ Pančevo        300 300 

  Zrenjanin         

1 GMRS Zrenjanin   300      50 50 

            

 UKUPNO: 198.500 4300 3150 3150 

 

UKUPNO POVRŠINE m2 KOROVI 
TRETIRANJE 

PROTIV  KRTICA 
DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA 

 198.500 4300 3150 3150 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који  испуњава  

обавезне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то: 
 

1) Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1) ЗЈН); 

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. тачка 2) ЗЈН); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4) ЗЈН); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности које је 

предмет јавне набавке (чл.75. ст.1 тач .5)ЗЈН  

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. ЗЈН, и то да: 
 

1) Поседује довољан технички капацитет  минимум: 

 6 моторних возила 

 6 моторних прскалица(леђних) 

  6 ручних прскалица  

 6 тримера за кошење.   
 

2) Поседује довољан кадровски капацитет   минимум: 

 12 обучених радника техничара за наведене послове,   

 1 одговорно лице инжењер за заштиту биња или инжењер из области 
безбеност и здравље на раду. 
 

3) Поседује довољан пословни капацитет,  

 да је у претходне три године за  2017, 2018, и 2019 год.обавио послове 
у износу од најмање 7.000.000,00 динара на пословима хемијског 
сузбијања вегетације и кошења. 

4) ИСО  стандард 14001 за заштиту животне средине 
5)  ОХСАС стандард 18001 за безбедност и здравље на раду 
6) Списак препарата са називом производа, који ће се користити за третирње 

наведених услуга.Копије решења надлежног државног органа којим се 
одобрава стављање у промет препарата за примену и безбедносни лист за 
наведене препарате. 
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1.3. Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН 
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. Услов  из  члана  75.  став  1.  тачка  5)  ЗЈН,  дужан  је  да  испуни 
понуђач  из  групе  понуђача  којем  је  поверено  извршење  дела набавке  за  који  је  
неопходна  испуњеност  тог  услова . 

 

 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 1) ЗЈН - Доказ:  
a. Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда;  
b. Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из 

одговарајућег регистра;  
c. Физичка лица: нема доказа, јер се иста не региструју 

 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 2) ЗЈН - Доказ:  

a.  Правна  лица :  
i. Извод из казнене евиденције, односно уверење основног (и вишег суда 

уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела у надлежности редовног кривичног одељења вишег 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;   

ii. 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;   

iii. Извод  из  казнене  евиденције,  односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде,   кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и 
неко од кривичних дела организованог криминала  (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 
сваког од њих.  

b. 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). 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 4) ЗЈН - Доказ:  

a. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе као и  

b. уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода. (понуђач је дужан да достави уверење не само 
од локалне самоуправе где има седиште, већ од свих локалних самоуправа где 
има имовину и где плаћа локалне јавне дажбине) 

Оба доказа достављају сва лица: правна лица, предузетници и физичка лица. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

Понуђач може да достави потврду надлежног органа да се налази у поступку приватизације (важи 

само за предузеће која према Закону о приватизацији имају право отписа дуга према надлежном 

пореском органу) 

4) Услов из чл. 75. ст. 1 тачка 5) ЗЈН – Да има важећу Доказ: 

a. Решење надлежног министарства за обављање послова који су предмет набавке, а то 

су: 

i. Решење издато од Министарства здравља за вршење дезинсекције и 

дератизације у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним 

објектима и другим објектима у којима се обавља друштвена односно јавна 

делатност. 

ii.  Решење издато од  стране,Управе за ветерину Министарство  пољопривреде, 

шумарства и водопривреде  

iii. Решење за обављање ДДД услуга издато од Управе за биље , Министарство 

пољопривреде , шумарства и водопривреде. 

iv. Решење за примену опасних биоцидних производа, издато од Управе за 

биље,Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде. 

Докази се морају  доставити уз понуду (копије). Понуде које не садрже доказе биће одбијене. 

  

Докази : ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

смислу чл. 76., понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Довољан технички капацитет: Понуђач мора да има на располагању  

 

 минимум 6 моторних возила доказ копија саобраћајне дозволе 

 минимум 6 моторних прскалица леђних доказ  оверена пописна листа 

 минимум 6 ручних прскалица доказ оверене пописна листа 

 минимум 6 тримера за кошење доказ оверене пописна листа 

 

2) Довољан кадровски капацитет: 

Понуђач мора имати довољан број стручног особља који ће учествовати у извршењу услуге, и то 

минимум: 

 12  техничара обучених за наведене послове доказ копија обрасца М-1 или копија радне 

књижице или уговор о раду из области безбедности и и здравља на раду. 
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 1 инжењер за заштиту биља или инжењер из  области безбедности и здравље на раду 

обрасца М-1 или копија радне књижице  или уговор о раду из области безбедности  и 

здравља на раду. 

За наведе кадрове потребно је доставити копију радне књижице или копију уговора о ангажовању 

на други начин у складу са Законом о раду.  

3)  Пословно финансијски капацитет: 

Да је понуђач у претходне три године обавио послове у износу од најмање 7.000.000,00 

динара, на основу хемијског сузбијања вегетације и кошења.Доказ копије уговора којим се 

доказује наведено, односно оверене потврде од наручиоца посла (референц листа). 

Понуђач мора да има усвојене стандарде 

 Стандард  ISO 14001 

 Стандард  ISO 18001 

Уз понуду доставити копију стандарда. 

 

Уколико понуду подноси  група  понуђача  понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно,  

 
 Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  , понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) ЗЈН 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду не оверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја комисије 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. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за  привредне регистре (Регистар 

понуђача) не морају да доставе доказе из чл.  75. ст. 1. тачка 1) до 4). Регистрација понуђача се може 

проверити на интернет страници АПР-а  http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/  

 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

http://pretraga2.apr.gov.rs/BiddersPublicWebSearch/
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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. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ЦЕНА 

 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
Уколико две или више понуда за одређену партију имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају 

истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи гарантни рок. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора за предметну партију, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 

које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем 

жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру 

ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

  



 Конкурсна документација ЈН бр. У-1/2020-ЖШ страна 20 oд 44 

 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  
 

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

5. OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЛОВНОМ  КАПАЦИТЕТУ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. __________________ од ______________________ за јавну набавку ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ 

КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ  КРТИЦА , ЈН бр. У-1/2020-ЖШ 

 
 

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 

 

Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у поступку 
предметне набавке јавно доступни 

 

 
 

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 

 
 

 Понуђач 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ако се наступа са подизвођачем 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 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: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 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 предвиђени у  табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 

 
 
 

 

Датум Понуђач 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ако понуду подноси група понуђача 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Интернет странице на којој су подаци који су 
тражени у оквиру услова за учешће у 
поступку предметне набавке јавно доступни 

 

 
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 

предвиђени 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. 

Датум Понуђач 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА 
 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима 

(важи за понуђаче из иностранства) 

 

 

Рок и начин плаћања је сукцесиван  за  извршене 
услуге у току једног месеца (услов не краће од 20 дана 
од пријема рачуна ) 
 
 
 
  
 
услизи  

 

 
Рок важења понуде (услов: не краће од 60 дана) 

 

Рок извршења услуге (услов  не дуже од 15  дана од 
потписивања  уговора)    

  

 
Места извршења услуге су наведена у техничкој 
документацији  са наведеним површинама наручиоца 

 Понуђач сагласан (заокружити) 
        ДА               НЕ 

  Гарантни рок (услов: Не краће од 12 месеци)  

 
 

 
 

Датум Понуђач 
 

 
 
 
 

 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. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

РБР НАЗИВ/ОПИС 

Јед
 м

ер
е 

количина 
 

Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са 

ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

Укупна цена 
са ПДВ 

1 2  3 4 5 6 (3х4) 7(3х5) 

1. 
Третирање 
против корова  

m2 198.500     

2. 
Третирање 
против кртице 

m2 4.300     

3. Дератизација m2 3.150     

4. Дезинсекција m2 3.150     

УКУПНО 
  

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

– у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

– у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

– у колони 5. уписати укупну цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које 

су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а 

– у  колони  6.  уписати  колико  износи  укупна  цена  са  ПДВ-ом  за   предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 

ПДВ-ом. 

– У ред – Укупно – унети укупне вредности понуде са и без ПДВ        

 

    

                          Датум:                                                                                          Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  ЗЈН,  понуђач _____________________________     [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или  модела,  ако су  израђени  у  складу  

са   техничким   спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
Напомена: достављање обрасца није обавезно. 

 

 
 
 
 
                                 Датум:                                                           Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ______________________________________________________, 

(Назив понуђача) 

даје: 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 

 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  поступку  јавне  

набавке ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА ,  бр. 

У-1/2020-ЖШ , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 
 
 
 
                           Датум:                                                                                     Потпис понуђача 

 
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита  

конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН. 

 Уколико  понуду  подноси  група  понуђача , Изјава мора бити  потписана од стране  

овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом. 
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OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

У вези члана 75. став 2. ЗЈН о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, следећу 

 

ИЗЈАВА 
 

 

Понуђач.......................................................................[навести  назив понуђача] у поступку јавне 

набавке ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА,  

 бр. У-1/2020 ЖШ 

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. 

 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

 
 
 
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 ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ ТЕХНИЧКИМ КАПАЦИТЕТОМ 
 

У вези са Јавном набавком број У-1/2020-ДД , третирање против корова, Дератизација, 

дезинсекција и сузбијање кртица изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу,  да располажемо слободним  техничким ресурсима за извршење послова из 

ове јавне набавке према спецификацији приказаној у табели: 

     

Напомена:  

- У колону „моторно возило“ упистати произвођача и модел возила, 

- У колону“ регистрациони број“ уписти регистрациони број возила)  

- у колони „подаци о власништву“ навести ко је власник возила ( понуђач, лизинг кућа 

или треће лице). Као прилог доставити копију саобраћане дозволе ( и ако није 

понуђач власник, доставити и уговор о располагању возилом (лизинг и друго)).     

Потврђујемо под пуном материјално и кривичном одговорношћу да су наведена возила 

оспособљена за вршење наведене  услуге у складу са важећим прописима Р. Србије.  

 

 

Место: _______________       Понуђач: 

Датум: ______________                                            ____________________ 

 

 

 

 

Редни 
број 

Моторно возило Регистрациони број Подаци о власништву 

1.   
 

2. 
  

 

3. 
  

 

4. 
  

 

5. 
  

 

6.   
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О РАСПОЛАГАЊУ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 
 

У вези са Јавном набавком број У-1/2020-ЖШ , третирање против корова, дератизација, 

дезинсекција и сузбијање кртица изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу,  да располажемо слободним  стручним ресурсима за извршење послова из 

ове јавне набавке према спецификацији приказаној у табели: 

     

Број 

ангажованих 

радника 

Име и презиме, звање  

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 

 

 

Напомена: Уз попуњену табели доставити и копије радних књижица или других уговора о 

ангажовању на основу који се може видети звање  радника, као и начин ангажовања (уговор 

о раду или  други начин ангажовања у складу са важећим прописима Р. Србије, који уређују 

ову област) 

Место: _______________       Понуђач: 

Датум: ______________                                               ____________________
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     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE O ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ  ЗА  УСЛУГЕ  ТРЕТИРАЊЕ КОРОВА,      

ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

 

Ред. 
бр. 

Назив корисника којима је 
понуђач вршио предметне     

услуге 

 
     Врста услуге 

Година у којој су 
извршене услуге 

Износ без  
ПДВ-а 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

 

      

    Датум 

_____________ Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                            ____________________  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О Јавној набавци 

ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ 

КРТИЦА 

 
Закључен између: 

Наручиоца  “Транспортгас Србија“ 
са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр.5,  
ПИБ: 109127075 Матични број: 21129542 
кога заступа генерални директор Стеван Дукић 
(у даљем тексту: Наручилац) 

 
и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................ 

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Добављач), 

(заједнички назив: уговорне стране) 

Основ уговора: 
ЈН Број: У-1/2020-ЖШ 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр.   од............................... 
 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да: 

 је Наручилац, сходно члану 32. ЗЈН о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15) спровео поступак  јавне набавке за набавку ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, 

ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА 

 је позив за подношење понуда објављен дана __________године на Порталу јавних набавки 

РС и на интернет страници Наручиоца; 

 је Добављач доставио понуду број       од   .  ._____ године која је саставни део овог 

Уговора; 
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 прихваћена понуда у потпуности одговара техничким и другим захтевима из конкурсне 

документације за јавну набавку бр. У-1/2020-ЖШ (даље у тексту: конкурсна документација) 

која је саставни део овог Уговора; 

 је Наручилац после спроведеног поступка, својом Одлуком о додели уговора бр. __________ 

од _________ године изабрао Добављача за набавку услуга која су предмет овог Уговора. 

  да Добављач у Понуди поверава подизвођачу       део уговора  (          ) што 

износи   % вредности понуде; 

 да Добављач у потпуности одговара за извршење уговорене набавке Наручиоцу, без 

обзира на ангажовање подизвођача. 

 

ПРЕДМЕТ  

Члан 2. 

       Предмет овог Уговора је пружање услуге ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА, а све у складу са конкурсном документацијом и техничком 

спецификацијом из конкурсне  документације Наручиоца и прихваћеном Понудом понуђача, које 

чине његов саставни део. 

ЦЕНА 

Члан 3. 

Понуђач се обавезује да ће извршити предметне услуге по јединичним ценама из Понуде.Јединичне 

цене су фиксне , са урачунатим свим трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне 

услуге и не могу се мењати за време трајања овог Уговора. 

Вредност набавке је ______________________________ динара без обрачунатог ПДВ – а, износ 

обрачунатог ПДВ – а је ________________ динара, тако да укупна уговорена вредност износи 

_____________________ динара. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

Плаћање се врши сукцесивно  на основу извршених услуга у току једног месеца . 

 у року ___   дана од дана службеног пријема исправног  рачуна са уговореним прилогом –

обострано потписаним записником  на деловодник Наручиоца у Новом Саду;  

 на текући рачун Добављача бр.     __________________________, који се води код 

_____________________ банке у      ____________________. 

 

РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

Члан 5. 

 Рок извршења предметне услуге је  у року не дужем од    је _____  дана. 

 Сва места која су наведена у конкурсној документацији Наручиоца 
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ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 6. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА  Да: 

 Изврши  услуге у свему под условима из конкурсне документације Наручиоца и прихваћене 

Понуде, који су основ за закључење уговора; 

 За сваку извршену услугу Понуђач је дужан да води Радни налог Радни налог мора да садржи 

назив третиране површине, објекта и назив употребног препарата. 

 Радни налог као доказ оверава запослено лице Наручиоца (манипулант)  са наведених 

локација. 

 Оверен радни налог доставља се Наручиоцу уз фактуру. 

 Сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења услуга до извршења примопредаје, 

 у потпуности испуни све обавезе ближе одређене и дефинисане у Одељку II  из конкурсне 

документације, 

 одреди представника са непосредну везу са наручиоцем, 

 на основу евентуалне рекламације Наручиоца о уоченим недостацима на предмету овог 

Уговора, исте о свом трошку отклони у предвиђеном року.  

 Преда средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Наручилац се обавезује да: 

 одреди представника за непосредну и сталну везу са Добављачем до испуњења уговорених 

обавеза; 

 прими услуга која су предмет овог Уговора на месту испоруке из члана 5. Уговора; 

 изврши плаћање у складу са чланом 4. овог Уговора; 

 

ГАРАНТНИ РОК И РОК ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ  

Члан 7. 

Рок важења гаранције за извршену услугу је  15 дана , а почиње да тече од дана када је (обострано 

потписан Радни налог) о квалитативном и квантитативном пријему услуге која је предмет овог 

уговора. 

У случају уочених недостатака на извршеној услузи, Добављач је дужан да се након пријема 

Записника о рекламацији одазове на позив Наручиоца у року од 24 часа и о свом трошку отклони све 

недостатке  у року који није дужи од 24часа од дана пријема позива. 
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ЗАКАШЊЕЊА У ИСПОРУЦИ И УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 8. 

         У случају кашњења испоруке, у целости или делимично, Наручилац ће одбити од уговорене 

цене на име уговорне казне износ од 0,50% од вредности не испорученог дела Уговора за сваки дан 

кашњења, до максимално 10 % укупне вредности Уговора. У случају кашњења у испоруци  дуже од 

30 дана, Наручилац има право да раскине Уговора на терет Добављача, уз право на накнаду штете. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 

Наручилац може раскинути Уговор и у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране Добављача, 

ако је претходно оставио накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити дужи од 

5 дана од дана пријема обавештења о одређивању накнадног рока. 

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Добављач обавестио 

да неће да испуни Уговор, односно, када је очигледно да Добављач неће моћи да испуни Уговор ни у 

накнадно одређеном року.  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 10. 

        Сви евентуални неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега, разматраће се на 

пријатељски начин. У случају спора, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

На све што уговорне стране нису регулисале овим Уговором, примењиваће се непосредно одредбе 

ЗЈН о облигационим односима. 

Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака од којих Наручиоцу припада 3(три), а Добављачу 

3(три) примерка. 

 

                   ДОБАВЉАЧ                                  НАРУЧИЛАЦ   

      

         ________________________                                _______________________ 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

се слаже са моделом уговора. Уколико наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди, у моделу 

уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно, сви понуђачи из групе понуђача. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ 
  

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Техничка документација (каталози и сл.) могу се поднети 

и на енглеском језику (ако је тражена)  

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач подноси писану понуду 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:  „ Т Р А Н С П О Р Т Г А С  С Р Б И Ј А “  Н о в и  С а д , Б у л е в а р  

о с л о б о ђ е њ а  б р . 5 ,  д р у г и  с п р а т  к а н ц е л а р и ј а  1 8  , са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку услуга – ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ 

КРТИЦА, ЈН бр. У-1/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца  до 25.05.2020. до 11 часова  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи:  

1) Доказе о испуњавању обавезни и додатни услова за учешће у поступку јавне набавке 
односно  

2) Образац понуде  
3) Образац структуре цене 
4) Образац изјаве о независној понуди 
5) Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
6) Модел уговора 
7) Образац  О Располагању Техничким капацитетом 
8) Образац  О Располагању Кадровским капацитетом 
9) Образац  О Пословном  капацитету (Референт листа) 
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3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 

ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ПОНУДА ТРЕБА ДА 
БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ 
ПАРТИЈА 

 

Предметна набавке није обликована по партијама 

4. ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуда по 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 конкурсном документацијом. 

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  „Транспортгас Србија“ Нови Сад, 

Булевар ослобођења бр.5. са назнаком: 

„Измена  понуде  за  јавну  набавку  услуга – ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА, ЈН бр. У-1/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Допуна  понуде  за  јавну  набавку  услуга – ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА, ЈН бр. У-1/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив  понуде  за  јавну  набавку  услуга – ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА, ЈН бр. У-1/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ”.  или 

„Измена и допуна понуде  за јавну набавку услуга – ТРЕТИРАЊЕ ПРОТИВ КОРОВА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И СУЗБИЈАЊЕ КРТИЦА, ЈН бр. У-1/2020-ЖШ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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. 
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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, 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. 

Наручилац не дозвољава да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 
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. ЗЈН и то податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
Сваки члан групе понуђача је дужан 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. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу  начина,  рока и  услова  плаћања . 
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Рок плаћања је  20 дана за услуге које су извршене у току месеца  од дана службеног пријема 

исправног рачуна (фактуре) на деловодник Наручиоца у Новом Саду.  Уз рачун мора бити приложен 

радни налог или  записник о извршеној услузии  потписан од стране представника добављача и 

наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на пословни рачун понуђача наведен на фактури.  
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Понуде које нису у складу са захтевима, биће одбијене као неприхватљиве. 

 

8.2. Захтеви  у  погледу  рекламације  
 

Гаранција за испоручена услуга не  може да траје краће од 12 месеци. Гарантни рок почиње да тече 

од датума када је писмено (Записник о примопредаји ) утврђено успешно  извршена примопредаја 

услуга. Испорука се сматра извршеном кад је обострано потписан Записник о примопредаји.   

Добављач је дужан да након пријема Записника о рекламацији од стране Наручиоца, одазове се на 

позив наручиоца у року од 24 часа и о свом трошку отклони све недостатке који се установе на 

испорученој услузи у року не дужем од 24  сата од пријама рекламације. 

8.3.  Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуга, извођења радова ) 
 

Рок извршења  услуга је  у периоду од 12 месеци 

 Понуђач ће бити дужан да врши услугу по потреби, у периоду од 12 месеци  од потписивања 

уговора. 

8.4. Захтев  у  погледу  рока  важења  понуде  
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 
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. 

У цену су урачунати сви трошкови извршења предмета набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 

Након доношења Одлуке о додели уговора ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ је дужан да достави: 
 

1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу: 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора или у року од 7 дана од дана 
закључења уговора наручиоцу преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 400 дана од дана потписивања уговора. 

 
Наручилац ће реализовати меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и условима из 
конкурсне документације. 

 
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. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ 
МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

 

Предметна конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове који нису могли 

да се објаве. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:  “ Транспортгас 

Србијагас“ Булевар ослобођења бр.5 Нови Сад, са назнаком за ЈНОП  У-1/2020-ЖШ електронске 

поште на e-mail zarko.scekic@transportgas-srbija.com  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 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. У-1/2020-ЖШ  

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. 

mailto:zarko.scekic@transportgas-srbija.com
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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. 

Наручилац  комуникацију путем електронске поште односно e-mail . Сва обавештења након 

отварање понуда ће се тако слати и понуђачи су дужни да потврде пријем.   

 
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 ( у виду додатних технички документа или сл.) која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити  рок од 5 дана 

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. 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. 

 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  148.  -  167. ЗЈН. 

Рокови: 

Рокови и начин подношења захтева за заштиту права регулисани су чланом 149. ЗЈН 

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  7 дана пре истека рока за подношење понуда ( у случају 

јавне набавке мале вредности рок је најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда), без 

обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. ЗЈН о јавним 

набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац  исте није отклонио.  
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3.  члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 дана у поступку јавне 

набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у 

складу са чл. 40 ЗJN. 

Начин подношења: 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

zarko.scekic@transportgas-srbija.com , 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 о јавним набавкама није другачије одређено.  

Садржина захтева: 

Садржина захтева за заштиту права је регулисана чланом 151. 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 одлуци наручиоца; 

4. Повреде прописа којима се уређује поступка јавне набавке; 

5. Чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6. Потврде о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

7. Потпис подносиоца 

Износ таксе: 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу  у  износу  од  

120.000  динара  уколико  оспорава  одређену  радњу наручиоца  на  број  жиро  рачуна :  

840-30678845-06, позив  на  број   - Број или ознака јавне набавке,  сврха  уплате :  ЗЗП; назив 

наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтева за заштиту права, 

корисник : буџет Републике Србије.  

Упутство о потврди којом се потврђује да уплата таксе извршена: 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права  се налази на интернет адреси 

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

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

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као 

и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 

mailto:zarko.scekic@transportgas-srbija.com
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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;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 
1.  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава);  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом.  

  

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:  

  
Примерак правилно попуњеног налога за уплату:  
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НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом 

како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или 

ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у 

овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

 

 


