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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

                                                                        

 

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-64-5/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈН МВ УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ РУМА 

 БРОЈ 404-64/18-IV 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-64/18-IV 

Позив број 404-64-6/17-IV 

Конкурсна документација број 404-64-7/17-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

13.04.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-64-8/17-IV 

ДАТУМ 19.04.2018.г 

Врши се измена следећих делова: 

 

Прилог 3/1 - Врста, техничке карактеристике, квалитет, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције, квалитета, рок извршења, место извршења, страна 5/48.  
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

БРИШЕ СЕ: 

 

II ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази lambda-cihalotrina – хемијски из авиона. 

 Одрасли комарци (адултни) хемијски из 

ваздуха (1 третман) 

Третирати површину града Руме и 

површину 10 насељених места са  изражено 

високом концентрацијом  комараца (Кленак, 

Грабовци, Витојевци, Платичево, Хртковци, 

Никинци, Буђановци, Краљевци, Добринци, 

Путинци) 

ha 2500 

 

ГЛАСИ: 

 

II ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази lambda-cihalotrina – хемијски из авиона. 

 Одрасли комарци (адултни) хемијски из 

ваздуха (1 третман) 

Третирати површину града Руме и 

површину насељених места уз реку Саву 

ha 1500 

 

 

 

Прилог 7-7.5 Образац понуде, страна 17/48 

 

БРИШЕ СЕ: 

 

Место и локација извршења: 

1. Фаза - Територија Општине Рума; град Рума и 16 насељених места 

2. Фаза-Територија Општине Рума; град Рума и 10 насељених места. 

Површина за третирање: 6380 ха ( Хемијски из ваздуха-1.Фаза 3850 ха и 2.Фаза 2500 ха, 

Хемијски са земље укупно 30 ха). 

 

ГЛАСИ: 

 

Место и локација извршења: 

1. Фаза - Територија Општине Рума; град Рума и 16 насељених места 

2. Фаза-Територија Општине Рума; град Рума и насељена места уз реку Саву 

Површина за третирање: 5380 ха ( Хемијски из ваздуха-1.Фаза 3850 ха и 2.Фаза 1500 ха, 

Хемијски са земље укупно 30 ха). 

 

 

 Прилог 8 -Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни, страна 18/48 

 

БРИШЕ СЕ: 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

II ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази ламбда-цихалотрина– хемијски из авиона 

2.1.  Одрасли комарци 

(адултни) хемијски из 

ваздуха (1 третман)  

Третирати површину 

града Руме и површину 

10 насељених места са  

изражено високом 

концентрацијом  

комараца 

ha 2500     

 

ГЛАСИ: 

 

II ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази ламбда-цихалотрина– хемијски из авиона 

2.1.  Одрасли комарци 

(адултни) хемијски из 

ваздуха (1 третман)  

Третирати површину 

града Руме и површину  

насељених места уз 

реку Саву 

ha 1500     

 

 

 Прилог 19-Модел уговора, страна 33/48, Члан 3 став 2 

 

БРИШЕ СЕ: 

 Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу - фаза 2 - Одрасли – хемијски из 

ваздуха (1 третман х 2500 ха) на територији Општине Рума (Рума и десет насељених места са 

великом концентрацијом комараца-Кленак, Грабовци, Витојевци, Платичево, Никинци, 

Хртковци, Буђановци, Краљевци, Добринци, Путинци). 

ГЛАСИ 

 

Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу - фаза 2 - Одрасли – хемијски из 

ваздуха (1 третман х 1500 ха) на територији Општине Рума (Рума и десет насељених места са 

великом концентрацијом комараца). 

 

Прилог 20- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 20.12, страна 

42/48 
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

БРИШЕ СЕ 

Место и локација извршења:  

1. Фаза - Територија Општине Рума; град Рума и 16 насељених места 

2. Фаза - Територија Општине Рума; град Рума и 10 насељених места. 

Површина за третирање: 6 380 ха  

ГЛАСИ: 

Место и локација извршења:  

1. Фаза - Територија Општине Рума; град Рума и 16 насељених места 

2. Фаза-Територија Општине Рума; град Рума и насељена места уз реку Саву  

Површина за третирање: 5 380 ха  

 

 

 

  

У прилогу вам достављамо Измењене Прилог 3, Прилог 7.5, Прилог 8 , Прилог 19 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације 
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Прилог 3  

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 

УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА 

Р. БР.  ВРСТА ТРЕТМАНА ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

I ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази lambda-cihalotrina– хемијски из авиона и препарат на 

бази delta-metrina – хемијски са земље 1 

1.  Одрасли комарци (адултни) и крпељи 
хемијски са земље (2 третмана х 15 ха)  

ha 30 

2 Одрасли комарци (адултни) хемијски из 

ваздуха (1 третман) 

Третирати површину општине Руме и 

површину свих насењених места 

натериторију општине Рума (укупно 16) 

ha 3850 

II ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази lambda-cihalotrina – хемијски из авиона. 

 Одрасли комарци (адултни) хемијски из 

ваздуха (1 третман) 

Третирати површину града Руме и 

површину насељених места уз реку Саву 

ha 1500 

НАПОМЕНА: Обавезно доставити Решење о упису биоцидног производа у привремену 

листу за достављање техничког досијеа. 

МЕСТО, ______________________ 

 

ДАТУМ, _________________ 2018.г. 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.  
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Укупна вредност без ПДВ-а   

ПДВ   

Укупна вредност са ПДВ   

Понуда се подноси (заокружити):  

1. Самостално 2. Заједничка понуда 3. Са подизвођачима  

Заједничка понуда:  

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Понуда са подизвођачима:  

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа 

(не више од 50%) се поверава извршење _____________________________ 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа 

(не више од 50%) се поверава извршење ________________________________ 

Рок важења понуде:__________________________________ не мање од 30 дана од дана 

отварања. 

Начин и рок плаћања: 

1. фаза третмана: у року од 45 дана од дана пријема фактуре Извршиоца, а на основу 

достављених појединачних извештаја Извршиоца (извештај за комарце), и достављеног 

Извештаја о извршеној контроли референтне установе именоване од стране Наручиоца; 

2. фаза третмана: у року од 45 дана од дана пријема фактуре Извршиоца, а на основу 

достављеног извештаја Извршиоца и достављеног Извештаја о извршеној контроли 

референтне установе именоване од стране Наручиоца; 

Рок извршења набавке у целости: 15.10.2018.г. следећом димамиком: 

I. фаза - одрасли (адултни) комарци и крпељи - хемијски са земље; хемијски из ваздуха МАЈ, 

ЈУН- ЈУЛ, СЕПТЕМБАР 

II. фаза - одрасли - хемијски из ваздуха – ЈУЛ-АВГУСТ. 

Место и локација извршења: 

1. Фаза - Територија Општине Рума; град Рума и 16 насељених места 

2. Фаза-Територија Општине Рума; град Рума и насељена места уз реку Саву 

Површина за третирање: 5380 ха ( Хемијски из ваздуха-1.Фаза 3850 ха и 2.Фаза 1500 ха, 

Хемијски са земље укупно 30 ха). 

МЕСТО:______________ ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П. 

ДАТУМ:_______________2018.г.  
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Прилог 8 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА 

 

Р.бр. ВРСТА ТРЕТМАНА Јед. 

мере 

Колич. Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази lambda-cihalotrina– хемијски из авиона и препарат 

на бази delta-metrina – хемијски са земље  

1.1 Одрасли комарци 

(адултни) и крпељи 

хемијски са земље (2 

третмана х 15 ха) 

ha 30     

1.2. Одрасли комарци 

(адултни) 

хемијски из ваздуха 1 

третман) 

Третирати површину 

града Руме 

и површину свих 

насењених 

места на територију 

општине 

Рума (укупно 16) 

ha 3850     

1.3  УКУПНО I ФАЗА :   

II ФАЗА 

Искључиво користити препарат на бази ламбда-цихалотрина– хемијски из авиона 

2.1.  Одрасли комарци 

(адултни) хемијски из 

ваздуха (1 третман)  

Третирати површину 

града Руме и површину  

насељених места уз 

реку Саву 

ha 1500     

2.2 УКУПНО II ФАЗА :   
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 УКУПНО I и II ФАЗА (1.3.+2.2.)   

Напомена: Обавезно доставити Решење о упису биоцидног производа у привремену листу 

за достављање техничког дисијеа.  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки врсту услуге 

предметне јавне набавке; 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,за сваки врсту услуге 

предметне јавне набавке; 

- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваки врсту услуге предметне јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.). На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а за обе фазе. 

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки врсту услуге предметне 

јавне набавке; и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) 

са траженим количинама (које су наведене у колони 4.). На крају уписати укупну вредност 

предмета набавке са ПДВ-ом за обе фазе.  

ПОНУЂАЧ  

____________________________М.П. 

ДАТУМ:_______________2018.г.  
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Прилог 19 

 

 

 
 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ РУМА 

 

 БРОЈ НАБАВКЕ 404-64/18-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рума, ________2018.година 



                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

10/13 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић 

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) 

и 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име 

лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)  

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

__________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

______% учешћа се поверава извршење 

_____________________________________________________.  

Закључиле су дана _________________2018. године. 

                                         УГОВОР 

Уговорне стране констатују:  

-да је наручилац дана 12.04.2018. године, под бројем 404-64-4/18-IV донео Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности.  

-да је Наручилац на основу члана 39. Став 1. Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 404-64/18-IV 

- да је Извршилац на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2018. године доставио 

Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и чини његов 

саставни део.  

- да Понуда Извршиоца у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извршиоца као најповољнију Понуду 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
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Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора су УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА И КРПЕЉА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУМА ( I и II фаза ) у складу са потребама Наручиоца 

исказаним у Спецификацији и Понуди Извршиоца који чине саставни део Уговора. 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ  

Члан 2. 

 

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ___________________ динара без 

обрачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Вредност набавке за 1 фазу из члана 1. овог Уговора износи ______________ динара без 

обрачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Вредност набавке за 2. фазу из члана 1. овог Уговора износи ______________ динара без 

обрачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

Цена предметне услуге, исказана у Понуди је коначна, без додатних трошкова 

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА 

Члан 3 

Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу - фаза 1 - Одрасли – хемијски из 

ваздуха (1 третман х 3850 ха) на територији Општине Рума (Рума и шеснаест насељених 

места) и Одрасли комарци (адултни)– хемијски са земље (2 третмана х 15 ха) на територији 

насеља Рума. 

Извршилац се обавезује да изврши предметну услугу - фаза 2 - Одрасли – хемијски из 

ваздуха (1 третман х 1500 ха) на територији Општине Рума (Рума и десет насељених места са 

великом концентрацијом комараца). 

Рок за извршење предметне услуге у целости је 15.10.2018.год. следећом динамиком: 

o фаза - одрасли (адултни) комарци - хемијски са земље; хемијски из ваздуха МАЈ, 

ЈУН-ЈУЛ, СЕПТЕМБАР 

o фаза - одрасли - хемијски из ваздуха – ЈУЛ-АВГУСТ. 

 

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 4 

 

Рок важења Уговора је до извршења предметне услуге. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5 

 

1. фаза третмана: у року од 45 дана од дана пријема фактуре Извршиоца, а на основу 

достављених појединачних извештаја Извршиоца (извештај за комарце), и достављеног 
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Извештаја о извршеној контроли референтне установе именоване решењем од стране 

Наручиоца; 

2. фаза третмана: у року од 45 дана од дана пријема фактуре Извршиоца, а на основу 

достављеног извештаја Извршиоца и достављеног Извештаја о извршеној контроли 

референтне установе именоване решењем од стране Наручиоца 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 6 

 

Извршилац се обавезује да у предметном третману користи препарате који су еколошки 

дозвољени, регистровани за употребу у комунално-јавној хигијени, нешкодљиви за људе и 

корисне инсекте и са назначеним продуженим дејством (адултицидни). 

Извршилац се обавезује да путем средстава јавног информисања обавести становништво о 

термину извођења третмана сузбијања комараца због могућег штетног дејства на људе и 

пчеле (седам дана пре третирања и 48 сати тачно пре третмана). 

Извршилац се обавезује да обезбеди праћење реализације третмана путем ГПС уређаја. 

Извршилац се обавезује да, уколико третман не успе, а разлози за неуспех буду на страни 

Извршиоца, понови третман бесплатно. 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручни надзор. 

Извршилац се обавезује да отклони неправилности утврђене у поступку вршења стручног 

надзора 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 7 

Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог Уговора, преда Наручиоцу 1 

(једну) бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити 

евидентиране 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 Уговора, без ПДВ-а. 

Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења уговора. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да извођач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8 

 

На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други важећи прописи. 
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Члан 9 

Евентуалне спорове из овог Уговора уговорне стране су сагласне да решавају споразумно, а ако се 

спор не може решити мирним путем сагласно утврђују надлежност Привредног суда у Сремској 

Митровици. 

Члан 10 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка 

за своје потребе. 
Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:  

 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2018. године  

Прилог бр. 2 - Спецификација услуга 

Прилог бр. 3 - Структура цене услуга 

 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

 

ИЗВОЂАЧ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 

 

Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  

 


