
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац           
Kомисија за јавну набавку                                
Број: IV-404-54/3 
Дана: 07.03.2014. године 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за  
јавну набавку  мале вредности -Набавка услуге збрињавања паса  луталица на  територији 
општине Нови Кнежевац, ЈН број ЈН-I 10/2014 врши  
  
                          ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
    1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мале вредности- „Набавка 
услуге збрињавања паса  луталица на територији општине Нови Кнежевац бр. ЈН-I 10/2014   
на страни 21. поглавље VII –Структура цена са упутством како да се попуни,мења се о гласи  
 
                           УСЛУГЕ збрињавања паса луталица у 2014.години  
 
Ред.бр, Опис количина Јед.мере Јединична 

цена 
Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1. Хватање паса 210 ком.    
2. Смештај у у 

прихватилишту(обухвата 
трошкове обраде, 
старања ,храњења и 
чишћења 

300 Дан    

3. Дехелминизација 210 ком    
4. Вакцинација 125 ком    
5. Уградња микрочипа 125 ком 

 
   

6. Стерилизација 80 ком    
7, Враћање на локацију 45 ком    
8. Еутаназија 30 ком    
9. Предаја кафилерији 550 кг    
10. Преузимање у 

прихватилиште старог, 
болесног илиагресивног 
пса на захтев власника 
ради еутаназије 

15 ком    

                                 Нешкодљиво уклањање животињских лешева 
11. Излазак и рад екипе 19 пута    
12. Предаја кафилерији 285 кг    
13. Дезинфекција возила 19 пута    
                                                                                                    Укупно:   
 
 
 
 



Напомена:  
− Признају се само понуде које обухватају све тражене услуге.  
− Понуђач се обавезује да о свом трошку обезбеди одговарајућу радну одећу, обућу и 
заштитна средства на раду свим радницима ангажованим на извршавању послова код 
наручиоца у складу са позитивним прописима о безбедности и здрављу на раду и својим 
општим актима.  

− Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: __.__.2014. година                                
                                                                                                                                   Понуђач 

     
      

                                                                            М. П.                             _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мале вредности- „Набавка 
услуге збрињавања паса  луталица на територији општине Нови Кнежевац бр. ЈН-I 10/2014   
на страни 23. поглавље VIII- Модел уговора мења се и гласи: 
 
                                                             .МОДЕЛ УГОВОРА  
  
       О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊА ПАСА  ЛУТАЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  
                            ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ  
 
  
 Закључен дана _______2014. годинe, између:  
  
 1. Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића бр.1 Нови 
Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс 0230/82-076 и 
e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs , коју заступа начелник Зоран Гајин (у даљем тексту:   
Корисник услуга) са једне стране, и  
 
 2. ______________________________, са седиштем у ___________, кога заступа  
 
________________________, ПИБ: _________, број текућег рачуна: ________________ (у 
даљем  
тексту: Давалац услуга) с друге стране, на следећи начин:  
 
  
                                                                       Члан 1.  
  
 Предмет уговора је набавка услуга и то: пружање услуга – ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА 
ЛУТАЛИЦА на територији општине Нови Кнежевац за 2014. годину са спроведеним 
поступком јавне набавке мале  вредности број. ЈН-I 10/2014   .  
 Под услугом се  подразумевају  сви послови од хватања до извожења лешева у складу са 
прописима који се односе на исто.  
  
 
                                                                       Члан 2.  
  
 Давалац услуга се обазезује да на територији општине Нови Кнежевац врши послове 
хватања избрињавања  паса  луталица као и остале послове који се по важећим прописима 
сматрају пословима зоохигијене, а по позиву Корисника услуга, најмање једном месечно, и 
то континуирано у до 31.12.2014 год..  
 Давалац услуга ће започети вршење услуга након потписивања овог уговора.  
 Давалац услуга је дужан да се у вршењу наведеног посла придржава важећих законских  
прописа и зоохигијенских мера.  
  
 
                                                                       Члан 3.  
  
 Давапац услуга је дужан да се најкасније у року од 48 часова од уручења писменог позива  
одазове и да започне извршење потребних услуга.  
 Писмени позив се може уручити поштом, факсом или e-mailom.  
 
 
  



                                                                          Члан 4.  
  
 Давалац је дужан да Кориснику услуга једном годишње, до краја фебруара месеца наредне  
године, поднесе извештај о извршеним услугама за претходну годину.  
  
                                                                  
                                                                    Члан 5.  
  
 Корисник услуга је дужан да Даваоцу услуга за услуге наведене у члану 1. овог уговора  
плати накнаду у висини одређеној ценовником Даваоца услуга за сваку извршену услугу, по  
истављеној фактури.  
 Уговорне стране прихватају појединачнe ценe из понуде Даваоца услуга.  
 Плаћање се врши уплатом износа услуге из понуде број __________од__________2014.  
године на жиро рачун Даваоца услуге.  
 Оквирна вредност Уговора  износи 800.000,00 динара без ПДВ-а, односно 960.000,00 динара 
са ПДВ-ом.  

 Плаћање се врши у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге.  
 
  
                                                                    Члан 6.  
  
 Корисник услуга је дужан да обезбеди привремени карантински смештај који испуњава  
законом предвиђене услове.  
 Карантински смештај траје највише 14 дана, а све послове и трошкове у вези са смештајем и  
чувањем ухваћених животиња сноси Корисник услуга.  
 По протеку рока од 14 дана од дана карантинског смештаја ухваћене животиње, Корисник  
услугa ће у сарадњи са Даваоцем услуга животиње удомити или ће исте стерилисани,  
вакцинисани и чиповани вратити на територију општине Нови Кнежевац.  
 
  
                                                                           Члан 7.  
  
 Корисник услуга је дужан да ради обављања посла који је предмет овог уговора обезбеди  
коорцинатора који познаје територију општине и места окупљања паса и мачака луталица, 
обавештава грађанство путем медија о току акције и упозорава их на обавезу да своје псе и 
мачке држе затвореним како и оне не би били уклоњени, као и друге послове у складу са 
договором уговорних страна.  
  
 
                                                                      Члан 8.  
  
 Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог уговора.  
 Уговорне стране имају обавезу да 15 дана пре једностраног раскида уговора обавесте  
писменим путем другу страну о томе.  
 
  
                                                                     Члан 9.  
  
 Овај уговор се закључује на период од дана склапања уговора до 31.12.2014. год.  
 
 
 



  
                                                                    Члан 10.  
  
 У случају спора поводом овог уговора одређује се надлежност стварно и месно надлежног  
суда према седишту Корисника услуге.  
  
                                                                       Члан 11.  
  
 Уговор је сачињен у (6) шест истоветних примерака од којих се по 3 (три) налази код сваке  
уговорне стране.  
  
  
 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГА                                                                    КОРИСНИК УСЛУГА  
  
___________________                                                                    ____________________  
  
  
Напомена:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним  
понуђачем.  
Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, потписати  
и оверити печатом сваку страну Уговора.  


