
 

 

Страна 1 од 13 

 

Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 

Улица: Душана Вишића бр. 28 

Број набавке: 18/22 

Број: 404-84-3/2022 

Дaтум: 23.08.2022. године 

 

 

 На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

91/2019) и члана 46. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у 

Општинској управи општине Бајина Башта 01 Број: 06-31/2020, наручилац Општинска 

управа општине Бајина Башта упућује следећи: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/, 

позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са 

Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта. 

 

Врста наручиоца: 

Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

291.666,67 динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Услуге. 

 

Главна CPV ознака:  

90923000 - Услуге дератизације. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе 

наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора, 

наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

http://bajinabasta.rs/
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писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако 

што ће називе привредних субјеката 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. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор. 

Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа 

општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 26.08.2022. 

године до 14:00 часова, без обзира на начин достављања или на мејл: 

javnenabavkebb@gmail.com. Привредни субјект који не доставља понуду преко поште, 

предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина Башта, на горе наведеној 

адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се 

неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном субјекту, са назнаком 

да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, допуни или опозове 

своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у 

складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја из целине делове позива 

за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења место.   

 

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - 

запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 18/22 

– Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта – НЕ ОТВАРАТИ“, на 

адресу: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. Коверта на 

предњој страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити 

оверена печатом привредног субјекта или на мејл javnenabavkebb@gmail.com. На полеђини 

коверте привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за 

контакт.  Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на 

српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 26.08.2022. године у 14:30 часова, у пословним 

просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. 

 

Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања 

понуда.  

 

Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Техничка спецификација (потписана) 
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- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Фотокопија дозволе 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

 

Контакт: 

Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења 

или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је 

javnenabavkebb@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: 

„Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта“.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 

Предмет набавке:  Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта 

 

 

Услуге систематске дезинсекције и дератизације у објектима и површинама 

обавезно од јавног значаја се морају вршити у складу са Законском регулативом, 

стандардима и нормативима које је прописала Република Србија.   

 

Пожељно је да Добављач изради шему вршења ДД услуга у општини Бајина Башта, 

као и да након извршених услуга достави Извештај о извршеним услугама са анализом и 

препорукама које ће помоћи у даљем унапређењу система планирања предметних услуга. 

 

Јавне површине и објекти на којима је потребно вршити ДД услуге, а у складу са 

Законом о заштити становништва од заразних болести („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016, 

68/2020 и 136/2020), су: 

- градска депонија, градско гробље, спортско рекреативни центар, корито реке 

Пилице до ушћа у реку Дрину, канализационе шахте (око 1.500), градска пијаца, сточна 

пијаца, плажа Рача, спортска хала, школе (Средња техничка школа и Гимназија у Бајиној 

Башти; ОШ „Рајак Павићевић“ у Бајиној Башти са ИО у Пилици, Јасиковицама, Пепељу и 

Црвици; ОШ „Свети Сава“ у Бајиној Башти са ИО у Перућцу, ОШ „Стеван Јоксимовић“ у 

Рогачици са ИО у Бачевцима, Јасику, Оклецу, Гвозцу, Пашној равни и Љештанском; ОШ 

„Душан Јерковић“ Kостојевићи са ИО у Злодолу, Заглавку, Јеловику и Јакљу; Дечији 

вртић „Невен“ у Бајиној Башти); Народна библиотека „Милош Требињац“ у Бајиној 

Башти; Дом здравља у Бајиној Башти, Установа „Култура“, зграда Скупштине општине 

Бајина Башта; зграда Комитета; као и друге површине и објекти од јавног значаја. 

 

-ПРИЛОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: текст из Плана генералне регулације са 

детаљнијим описом за наведене објекте и површине, као и бројеви телефона предузећа и 

установа за горе наведене објекте ради давања потребних информација. 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 

 

1. Основи за искључење 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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2. Кадровски капацитет 

 

Услов 

Понуђач је кадровски спреман за извршење услуга које су предмет 

набавке - минимум потребног кадра који Понуђач мора да има: једно 

лице са VII степеном стручне спреме (лекар специјалиста 

епидемиологије или хигијене или дипломирани ветеринар) и најмање 

једно лице IV или VI степена стручне спреме медицинског или 

ветеринарског смера из области медицине или ветерине (санитарни 

смер и сл.). Лица морају бити оспособљена за рад са отровима, што се 

доказује потврдом овлашћене установе коју запослени прибављају сваке 

године. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

 

3. Овлашћење, дозвола или чланство 

 

Услов 

Понуђач поседује важећу Дозволу надлежног органа (Одлука или 

Решење Министарства здравља РС) за вршење ДД услуга коју 

достављамо уз ову Изјаву. 

Доказ Фотокопију дозволе доставити уз понуду. 

 

4. Алати и опрема 

 

Услов 

Понуђач је технички спреман за извршење услуга које су предмет 

набавке и поседује: мешалицу, посуде за припрему мамаца, фрижидер 

за чување анималних компоненти, вагу за размеравање родентицида и 

компоненти мамаца, опрему за ношење и постављање мамаца, као и 

опрему за сакупљање у уклањање глодара. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2022. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта 

 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
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Понуда се састоји из следећег: 

 

Табеларан приказ понуде. 

 

Врста услуге 
Укупан износ без 

ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Дезинсекција и дератизација 

на територији општине 

Бајина Башта 

  

 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за извршене услуге; Авансно плаћање није дозвољено; 

5. Уговор се закључује на период од годину дана од дана обостраног потписивања 

Уговора. 

6. Привредни субјект је у систему Пдв-а:      1. Да   2. Не  (заокружити одговарајући 

одговор). 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  

                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 12/21 – Дезинсекција и дератизација на територији 

општине Бајина Башта, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  УСЛУГА 

-ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА НА  

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА- 

  

Закључен у Бајиној Башти између: 

 

1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 

Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа начелник Зорка 

Радоичић, као Наручилац (у даљем тексту – Наручилац), с једне стране, и 

 

2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога 

заступа предузетник/директор _______________________, као Добављач (у даљем тексту 

– Добављач), с друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем: 

 

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 

 

- да је Наручилац на основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС“, бр. 91/2019) и на основу Позива за подношење понуда за набавку услуга – 

Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта објављеног на 

интернет страници Наручиоца, спровео поступак набавке на који се Закон не примењује 

по одлуци Наручиоца бр. 404-84-3/2022 од 23.08.2022. године; 

 

-  да је Добављач доставио понуду број _____________ од ___.___.2022. године, која у 

потпуности одговара захтевима Наручиоца из Позива за подношење понуда и која чини 

саставни део овог уговора; 

 

- да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и Одлуке о додели уговора број _____________ од ___.___.2022. године 

изабрао Добављача, чиме  су  се стекли  услови  за  закључење Уговора. 

 

Добављач ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):  

 

а) самостално;  

 

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 
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в) заједнички у групи са: 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

Предмет Уговора: Дезинсекција и дератизација на територији општине Бајина Башта. 

Члан 1. 

 

Добављач прихвата и обавезује се да у складу са позивом за подношење понуда,  

правилима струке, законским и техничким прописима изврши све услуге које су предмет 

набавке Наручиоца у свему према одобреној понуди Добављача број ____________ од 

____.____.2022. године.    

 

Члан 2.  

 

Уговорена вредност према усвојеној понуди из члана 1. овог Уговора износи 

_____________ динара без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

 

Члан 3. 

 

Добављач ће фактуру за извршене услуге прегледати, оверити и неспорну вредност 

исплатити у законском року од 45 (четрдесетпет) бескаматних календарских дана од дана 

пријема фактуре када и настају дужничко-поверилачки односи. 

Обавезе које доспевају у наредној 2023. буџетској години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетског години. 

У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете и немогућности преузимања  и 

плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

 

Члан 4. 

 

Услуге које су предмет ове набавке пружаће се сукцесивно у периоду од годину дана од 

дана обостраног потписивања Уговора. 

 

Рок за приступање извршењу услуге и рок за завршетак конкретног посла биће дефинисан 

радним налогом издатим од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
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Члан 5. 

 

Наручилац и Добављач записнички ће констатовати да ли су услуге које су предмет 

набавке извршене у складу са Уговором, техничком спецификацијом и достављеном 

понудом. Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се на локацији Наручиоца, од 

стране овлашћеног представника Наручиоца и у присуству овлашћеног представника 

Добављача.  

Квантитативно-квалитативна примопредаја врши се тако што овлашћени представници 

Добављача и Наручиоца потписују Записник, на којем су таксативно специфициране 

извршене услуге. 

Члан 6. 

 

Саставни део Уговора је: 

 

Прилог 1. - Понуда Добаљача бр. ____________ од ____.____.2022. године.    

 

Члан 7. 

 

Сва спорна питања решаваће се директним договором Наручиоца и Добављача и преко 

арбитражне Комисије. Уколико се спор не може на овај начин решити уговара се 

надлежност  суда стварне надлежности у Ужицу. 

 

Члан 8. 

 

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених 

представника Наручиоца и Добављача јер садржи битне елементе уговора, и издаје се у 4 

(четири) истоветна примерка од којих 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Добављача. 

 

 

у Бајиној Башти, 

 дана ___.___.2022. год. 

 

 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 Зорка Радоичић, начелник 

Општинске управе општине 

Бајина Башта 

  

 

 


