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Република Србија                                                                                                                                  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Комисија за јавну набавку                                                                  
Број: IV-404-30/8 
Дана: 24.06.2016. године 
23330 Нови Кнежевац • Краља Петра I Карађорђевића бр.1 
ПИБ: 101460424 • матични број: 08385327 
телефон: (0230) 82-055 • fax: (0230) 82-076  
www.noviknezevac.rs • javnenabavke@noviknezevac.rs 
 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности, бр. ЈН 1.2.8/2016 – Систематско 
сузбијање комараца, врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2016 – 
Систематско сузбијање комараца, на страни 6. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће 
у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова, мења се: 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. 
Закона, и то:  

 
         а) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да током три 

пословне године (2012., 2013. и 2014. године) није исказао губитак у пословању. 
 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 

• да је понуђач извршио услуге сузбијања комараца у претходне три године 
(2013., 2014. и 2015. године) у минималном годишњем износу од 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а, 

• да поседује стандарде ISO 9001, ISO14001 и OHSAS 18001. 
 
в) да располаже довољним техничким капацитетом, и то: 

 минимум 5 возила са GPS уређајем на којима је монтиран ULV уређај, 
 минимум 5 моторне леђне прскалице са амортизерима за прскање ларви 

комараца на неприступачним местима, 
 минимум 5 ручних леђних прскалица, 
 минимум 5 комада CO2 клопки за контролу бројности одраслих комараца, 
 опремом за транспорт ледених и сувих гранула и таблета за сузбијање 

ларви, 
 минимум 1 авион са опремом за спровођење третмана из ваздуха, 
 потврда о познавању изворишта ларви речних и кућних комараца на 

подручју општине Нови Кнежевац. 
 
г) да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
 минимум 1 специјалисту епидемиолога, 
 минимум 1 санитарно-еколошког инжењера, 
 минимум 10 радника са ССС обучених за ДДД послове. 

http://www.noviknezevac.rs
mailto:javnenabavke@noviknezevac.rs
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ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

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

 
         а) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да током три 

пословне године (2012., 2013. и 2014. године) није исказао губитак у пословању. 
 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 

• да је понуђач извршио услуге сузбијања комараца у претходне три године 
(2013., 2014. и 2015. године) у минималном годишњем износу од 
2.500.000,00 динара без ПДВ-а, 

• да поседује стандарде ISO 9001, ISO14001 и OHSAS 18001. 
 
в) да располаже довољним техничким капацитетом, и то: 

 минимум 5 возила са GPS уређајем на којима је монтиран ULV уређај, 
 минимум 5 моторне леђне прскалице са амортизерима за прскање ларви 

комараца на неприступачним местима, 
 минимум 5 ручних леђних прскалица, 
 минимум 5 комада CO2 клопки за контролу бројности одраслих комараца, 
 минимум 1 теретно возило-хладњача за транспорт ледених гранула, 
 минимум 1 теретно возило за транспорт сувих гранула и таблета за 

сузбијање ларви, 
 минимум 1 авион са опремом за спровођење третмана из ваздуха, 
 потврда о познавању изворишта ларви речних и кућних комараца на 

подручју општине Нови Кнежевац. 
 
г) да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
 минимум 1 специјалисту епидемиолога, 
 минимум 1 санитарно-еколошког инжењера, 
 минимум 10 радника са ССС обучених за ДДД послове. 

 
 

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2016 – 
Систематско сузбијање комараца, на страни 9. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће 
у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова, мења се: 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

а) да располаже неопходним финансијским капацитетом – финансијски капацитет се 
доказује достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за 
привредне регистре, Регистара финансијских извештаја и података о бонитету 
правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље 
за оцену бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину. 
 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом   
• доказује се референц листом која је валидна само у случају да су за извршене 

услуге сузбијања комараца достављене потврде референтне листе од стране 
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ранијих корисника (оверене и потписане од стране одговорног лица) или копије 
уговора. Образац референтне листе понуђача и Образац потврде референтне 
листе крајњег корисника саставни су део конкурсне документације, 

• доказује се копијом важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
из области услуга дератизације, дезинфекције, дезинсекције, одржавања околине 
и сузбијања корова, издатим од одговарајуће акредитоване установе. Уколико 
понуђач не поседује тражене сертификате, као и уколико понуђач достави 
сертификате из неке друге области, односно из области која није предмет јавне 
набавке, његова понуда ће се сматрати неисправном,  

 
в) да располаже неопходним техничким капацитетом  
• доказује се копијом важеће саобраћајне дозволе, или уговором о закупу возила 

који je закључен најмање 30 дана пре објављивања јавне набавке и копијом 
важеће полисе ауто осигурања, 

• доказује се пописном листом основних средстава,  
• доказује се пописном листом основних средстава, 
• доказује се пописном листом основних средстава, 
• доказује се пописном листом основних средстава, 
• доказује се уверењем о регистрацији ваздухоплова, а уколико нема у власништву 

наведени ваздухоплов доставља се и уговор о закупу, 
• понуђач је дужан да пре истека рока за подношење понуда на лицу места изврши 

преглед локација које ће бити третиране, у циљу сагледавања свих услова од 
значаја за сачињавање понуде, о чему ће бити сачињен записник који мора бити 
саставни део понуде, а којим се потврђује познавање изворишта ларви речних и 
кућних комараца на подручју општине Нови Кнежевац, 
 

г) да располаже неопходним кадровским капацитетом  
• доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за пружање 

услуга систематског сузбијања комараца (Образац за кадровски капацитет), 
односно на број и структуру стручних лица која ће бити ангажована на 
реализацији предметне јавне набавке. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано (уговор о делу, уговор о привременим и повременим 
пословима и сл.), као и копије сертификата за обављање ДДД послова за 
раднике са ССС. 

 
 

ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

а) да располаже неопходним финансијским капацитетом – финансијски капацитет се 
доказује достављањем Извештаја о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за 
привредне регистре, Регистара финансијских извештаја и података о бонитету 
правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље 
за оцену бонитета за 2012, 2013. и 2014. годину. 
 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом   
• доказује се референц листом која је валидна само у случају да су за извршене 

услуге сузбијања комараца достављене потврде референтне листе од стране 
ранијих корисника (оверене и потписане од стране одговорног лица) или копије 
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уговора. Образац референтне листе понуђача и Образац потврде референтне 
листе крајњег корисника саставни су део конкурсне документације, 

• доказује се копијом важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 
из области услуга дератизације, дезинфекције, дезинсекције, одржавања околине 
и сузбијања корова, издатим од одговарајуће акредитоване установе. Уколико 
понуђач не поседује тражене сертификате, као и уколико понуђач достави 
сертификате из неке друге области, односно из области која није предмет јавне 
набавке, његова понуда ће се сматрати неисправном,  

 
в) да располаже неопходним техничким капацитетом  
• доказује се копијом важеће саобраћајне дозволе, или уговором о закупу возила 

који je закључен најмање 30 дана пре објављивања јавне набавке и копијом 
важеће полисе ауто осигурања, 

• доказује се пописном листом основних средстава,  
• доказује се пописном листом основних средстава, 
• доказује се пописном листом основних средстава, 
• доказује се копијом важеће саобраћајне дозволе, или уговором о закупу возила 

који je закључен најмање 30 дана пре објављивања јавне набавке и копијом 
важеће полисе ауто осигурања, 

• доказује се копијом важеће саобраћајне дозволе, или уговором о закупу возила 
који je закључен најмање 30 дана пре објављивања јавне набавке и копијом 
важеће полисе ауто осигурања, 

• доказује се уверењем о регистрацији ваздухоплова, а уколико нема у власништву 
наведени ваздухоплов доставља се и уговор о закупу, 

• понуђач је дужан да пре истека рока за подношење понуда на лицу места изврши 
преглед локација које ће бити третиране, у циљу сагледавања свих услова од 
значаја за сачињавање понуде, о чему ће бити сачињен записник који мора бити 
саставни део понуде, а којим се потврђује познавање изворишта ларви речних и 
кућних комараца на подручју општине Нови Кнежевац, 
 

г) да располаже неопходним кадровским капацитетом  
• доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за пружање 

услуга систематског сузбијања комараца (Образац за кадровски капацитет), 
односно на број и структуру стручних лица која ће бити ангажована на 
реализацији предметне јавне набавке. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано (уговор о делу, уговор о привременим и повременим 
пословима и сл.), као и копије сертификата за обављање ДДД послова за 
раднике са ССС. 

 
 

3) У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2016 – 
Систематско сузбијање комараца, на страни 13. у оквиру поглавља V – Упутство 
понуђачима како да сачине понуду, мења се: 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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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: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр. 
ЈН 1.2.8/2016 – Систематско сузбијање комараца – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.06.2016. године, до 14:00 
часова. Јавно отварање понуда извршиће се 30.06.2016. године у 15:05 часова у просторијама 
наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити 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: 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању услова из чл. 75. Закона 

(поглавље IV у конкурсној документацији) 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној 

документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством како да се 

попуни (поглавље VII у конкурсној документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној 

документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у 

конкурсној документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 

2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији),  
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац референци понуђача (поглавље XII у 

конкурсној документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац потврде референци крајњег корисника 

(поглавље XIII у конкурсној документацији) или копије уговора, 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за кадровски капацитет (поглавље XIV у 

конкурсној документацији),  
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац записника о извршеном увиду у локације 

које ће бити третиране (поглавље XV у конкурсној документацији).  
• Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом (у 

свему према упутствима како се доказује испуњеност услова). 
Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће приликом закључења уговора 
наручиоцу доставити соло бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 

 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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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: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга бр. 
ЈН 1.2.8/2016 – Систематско сузбијање комараца – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.07.2016. године, до 14:00 
часова. Јавно отварање понуда извршиће се 01.07.2016. године у 15:05 часова у просторијама 
наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити 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: 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању услова из чл. 75. Закона 

(поглавље IV у конкурсној документацији) 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној 

документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством како да се 

попуни (поглавље VII у конкурсној документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној 

документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у 

конкурсној документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 

2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији),  
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац референци понуђача (поглавље XII у 

конкурсној документацији), 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац потврде референци крајњег корисника 

(поглавље XIII у конкурсној документацији) или копије уговора, 
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за кадровски капацитет (поглавље XIV у 

конкурсној документацији),  
• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац записника о извршеном увиду у локације 

које ће бити третиране (поглавље XV у конкурсној документацији).  
• Доказе о испуњености свих додатних услова дефинисаних конкурсном документацијом (у 

свему према упутствима како се доказује испуњеност услова). 
Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму да ће приликом закључења уговора 
наручиоцу доставити соло бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла. 

 
  

 
                                                                                                          Комисија  

                                                                                                        м.п. 
                                                                                                        за јавне набавке 


