
 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

23272  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. 

Број ЈНМВ: IV 04-404-8/2019     

Датум: 12.03.2019. год. 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број IV 04-404-8/2019 од 12.03.2019. године, 

Председник Општине Нови Бечеј   д о н о с и  

 

О Д Л У К У  

о додели уговора о јавној набавци 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР за јавну набавку услиге сузбијања комараца и амброзије на 

територији општине Нови Бечеј, за коју наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке 

по Одлуци о покретању поступка јавне набавке број ЈНМВ IV 04-404-8/2019 од 08.02.2019. 

године, понуђачу: Заједничка понуда-Носилац посла: Доо „Циклонизација“ Нови Сад 

Приморска 76 и Члан групе понуђача: Доо „Војвођанска привредна авијација“ Нови Сад 

Приморска 76 . 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Наручилац је дана 08.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у 

отвореном поступку, бр. IV 04-404-8/2019, за набавку услуге – сузбијања комараца и 

амброзије на територији општине Нови Бечеј. 

Наручилац је дана 08.02.2019. године Позив и Конкурсну документацију поставио на Портал 

јавних набавки, на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs и на Порталу службених 

гласила-база. 

По позиву за подношење понуда, а до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца 

приспеле су две понуде. 

Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца, дана 11.03.2019. у 12,00 

часова.  

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени 

понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. IV 04-404-8/2019 од 12.03.2019. године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 

 

Подаци о јавној набавци:     
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке 

1. Предмет ЈНВВ: Набавка услуге сузбијања комараца и амброзије на територији општине Нови Бечеј;   

2. Процењена вредност ЈНМВ: 21.600.000,00  динара без ПДВ-а, односно 7.000.000,00 за текућу годину; 

3. Основни подаци о понуђачима: 

 

             У року за подношење понуда благовремено су примљене 2 (две) понуде, и то понуда понуђача: 

 

број под којом је 

понуда заведена: 

назив или шифра понуђача: датум 

пријема: 

 час 

пријема: 

 
 

Заједничка понуда 

1. „Био Спин“ доо Лазе Лазаревића 18, Нови 

Сад; 

 

      

11.03.2019. 

 

 

08:30 



IV 04-404-9/2019-1 2. „Екозаштита“ доо, Гандијева 55а, Нови 

Београд; 

3. „Де Мус“доо, Галовачка 12, Сурчин и 

4. ПД „Синитра ДДД“, Кнез Михајлова 79, 

Ваљево 

IV 04-404-9/2019-2 Заједничка понуда 

Носилац посла: Доо „Циклонизација“ Нови Сад 

Приморска 76 и  

Члан групе понуђача: Доо „Војвођанска привредна 

авијација“ Нови Сад Приморска 76.  

 

   

11.03.2019. 

 

10:43 

 

Неблаговремене понудe: Након истера рока за подношење понуда до (11 часова), Наручилац је примио 

писмени опозив понуде (у 11:12) понуђача Заједничка понуда 

1. „Био Спин“ доо Лазе Лазаревића 18, Нови Сад; 

2. „Екозаштита“ доо, Гандијева 55а, Нови Београд; 

3. „Де Мус“доо, Галовачка 12, Сурчин и 

4. ПД „Синитра ДДД“, Кнез Михајлова 79, Ваљево. 
Комисија је утврдила да је опозив понуде стигао након рока за пријем понуда, као и рока за измене, 

допуне и опозив понуде, те га је, неотвореног, вратила на адресу понуђача. 

 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:  
Заједничка понуда 

1. „Био Спин“ доо Лазе Лазаревића 18, Нови Сад; 

2. „Екозаштита“ доо, Гандијева 55а, Нови Београд; 

3. „Де Мус“доо, Галовачка 12, Сурчин и 

4. ПД „Синитра ДДД“, Кнез Михајлова 79, Ваљево 

 
Одбијена је као неприхватљива јер понуђач није доказао испуњеност обавезних ни додатних услова. 

Комисија је утврдила да су носилац посла групе понуђача, као и чалнови групе уписани у регистар 

понуђача, али нису доставили важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, како је 

наручилац захтевао, те самим тим нису испуњени обавезни услови. 

 

Од тражених доказа за испуњеност додатних услова, није достављен ни један. 

 

Такође, обрасци који су саставни део конкурсне документације (образац изјаве о независној понуди, 

образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. став 2. ЗЈН, Образац референт листа, модел 

уговора,  потврда о обиласку локације и образац изјаве о доказивању услова и елемената критеријума) 

нису попуњени, потписани нити оверени печатом, образац понуде и образац структуре цене су 

попуњени али нису потписани нити оверени печатом, споразум о заједничком наступању је потписан 

али није оверен печатом. 

 

Понуђач није доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

 

Понуђена цена, односно збир јединичних цена је 45.458,10 без ПДВ-а, исти износ је и са ПДВ-ом. 

 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детано образложење – начин на који  

     је утврђена та цена:/ 

 

6. Начин примене методологије пондера: Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је „Економски 

најповољнија понуда“, према датој Методологији за оцењивање и рангирање понуда, односно за доделу 

пондера за сваки од елемената критеријума који ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања 

понуда. 

 



Након прегледа и оцене понуда, Комисија Наручиоца констатује да је прихватљива понуда, која је 

истовремено и одговарајућа и без битних недостатака, понуђача: Заједничка понуда- Носилац посла: 

Доо „Циклонизација“ Нови Сад Приморска 76 и Члан групе понуђача: Доо „Војвођанска 

привредна авијација“ Нови Сад Приморска 76, са понуђеном јединичном ценом од 27.971,00 динара 

без ПДВ-а и 33.565,20 динара са ПДВ-ом. 
 

Бодовање и рангирање: Укупан број пондера (УБП) израчунава се:  

 

УБП=Ц+ТТП+ БК 

1. За параметар понуђена цена (Ц) –понуђачу је додељен  максималан број пондера, односно 

60 пондера 

 

      2. Техничко-технолошке предности (ТТП) - максимални број пондера је 40 пондера 

 

ТТП= Тхнп (Тхнп1 +Тхнп2) + Тхлп  

 

Код Технолошка предности (Тхнп = Тхнп1 +Тхнп2) као поделемента максималан број 

пондера је: 30 

 

Тхлн: Сузбијање ларви комараца из ваздуха применом технологије биолошког 

препарата у леденим гранулама (хелихоптером) на површинама из Обрасца добија 30 

пондера 

Како је понуђач поднео доказе да ће извршити 

Техничка предност Тхнл (Тхнп=Тхнл1 +Тхнл 2) максималан број пондера је 10. 

Тхнп1:16 ГСМ-ГПРС (ГПС) модула уграђених у покретне објекте (са 12 радних возила, 1 

пловни објекат, 2 ваздухоплова и 1 амфбија) за праћење извршења радова и уговор са 

оператером за праћење покретних објеката путем веб апликације 5 пондера 

Тхнп2: 1 клопка за хватање и праћење активности комараца ЦО2 са уређајем за аутоматско 

бројање ухваћених комараца 5 пондера 

УБП=Ц (60)+ТТП (30+10=40)= 100 

 

Комисија Наручиоца је прихватљиве понуде рангирала према наведеном критеријуму и саставила Ранг 

листу понуђача: 

 

Заједничка понуда- Носилац посла: Доо „Циклонизација“ Нови Сад Приморска 76 и Члан групе 

понуђача: Доо „Војвођанска привредна авијација“ Нови Сад Приморска 

76...................................................................................................................................................100 бодова 

 

7. Комисија, по спроведеном оцењивању понуда, констатује да је наручилац прибавио најмање једну 

прихватљиву понуду, која је благовремена, коју наручилац није  

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава  

права наручиоца или обавезе понуђача и чија понуђена цена неће прећи износ процењене    

вредности јавне набавке (21.600.000,00 динара, односно 7.000.000,00 за текућу годину), односно која је 

прихватљива, и предлаже  наручиоцу да Одлуком о додели уговора, уговор за јавну набавку 

услуге сузбијања комараца и амброзије на територији општине Нови Бечеј, по Одлуци бр. IV 04 

404-8/2019, од 08.2.2019. године према спецификацији и техничким карактеристикама набавке додели 

понуђачу: Заједничке понуде- Носилац посла: Доо „Циклонизација“ Нови Сад Приморска 76 и 
Члан групе понуђача: Доо „Војвођанска привредна авијација“ Нови Сад Приморска 76 са  

понуђеном јединичном ценом од 27.971,00 динара без ПДВ-а и 33.565,20 динара са ПДВ-ом. 
 



 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев 

за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема Одлуке, уз уплату 120.000,00 динара, сврха 

уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, прималац: Буџет Републике Србије, шифра плаћања: 253 или 153, рачун 

840-30678845-06 са позивом на број одобрења: Број или ознака јавне набавке. 

Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није основан, 

подносилац захтева за  заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени захтев, надокнадити 

трошкове настале по основу захтева за  заштиту права. 

 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца у року од три дана од дана 

доношења. 

 

                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ:                          

                                                                                                               _____________________ 

                                                                                                                     Саша Максимовић 

 

 

 


