
         
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 

Број: 404- 44/2018-IV 

Датум: 16.04.2018. године 

Апатин 
 

 

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

у даљем тексту: Закон), Начелник општинске управе општине Апатин доноси: 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

 Уговор за јавну набавку - услуга бр. 1/2018– Набавка услуга - Услуга сузбијања комараца на 

територији општине Апатин   додељујe се понуђачу 

Заједничка понуда доо „Циклонизација“ Нови Сад, Приморска 76/ доо „Војвођанска привредна авијација“ 

Нови Сад, Приморска 76 

Образложење 

 

 Наручилац општинска управа општине Апатин је спровела поступак јавне набавке велике вредности  – 

Набавка услуга - Услуга сузбијања комараца на територији општине Апатин  редни бр. 1/2018, а на основу 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке велике вредности, бр. 404-44/2018-IV од дана 05.03.2018. године. 

 У смислу члана 57. Закона, дана 09.03.2017. године позив за подношење понуда и конкурсна 

документација објављени су на Порталу јавних набавки, и интернет страници наручиоца. Рок за достављање 

понуда је био до 09.04.2018. године до 12,00 часова. На основу јавног позива, благовремено су пристигле 

понуде следећих понуђача:  

 

1.Заједничка понуда доо „Циклонизација“ Нови Сад, Приморска 76/ доо „Војвођанска привредна авијација“ 

Нови Сад, Приморска 76 

2. Завод за ДДД ЕКО - САН Земун 

 Поступак отварања понуда вођен је дана  10.04.2018. године са почетком у 12,30 часова.  

 Након отварања понуда, приступило се сручној оцени понуде и сачинио извештај о њој. 

 

 

 

 

 У извештају о стручној оцени понуде, бр. 404-44/2018-IV од дана 13.04.2018. године, констатовано 

је следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

набавка услуга – бр. 1/2018, Набавка услуга - Услуга сузбијања комараца на територији 

општине Апатин   

Укупна Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ –а): 10.800.000,00динара  

 

2. Укупно је пристигло две понуда и то:  
1. Заједничка понуда доо „Циклонизација“ Нови Сад, Приморска 76/ доо „Војвођанска 

привредна авијација“ Нови Сад, Приморска 76 

2. Завод за ДДД ЕКО - САН Земун 



 

 

 
3. Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање  

Р.бр. Бр. под којим 

је понуда 

заведена 

Назив понуђача Разлози за одбијање понуде 

 

Понуђена цена 

(без ПДВ – а) 

1. 404-44/2018-IV- 

349 

Завод за ДДД ЕКО - 

САН Земун 

Неприхватљива понуда у смислу члана 

106. тачка 3. ЗЈН понуђач није доставио 

тражено средство обезбеђења 

66.170,00 

динара без 

ПДВ-а 

4. Критеријум за доделу уговора избор најповољније понуде је „економски најповољнија 

понуда“ 
Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 1/2018 – Набавка услуга - Услуга сузбијања 

комараца на територији општине Апатин  донеће се применом критеријума „економски 

најповољнија понуда“ 

 

 

Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је Економски најповољнија понуда.  

Елементи критеријума и број пондера који носе, како следи:  

Ред. 

бр. 

Елемент критеријума Број  

пондера 

1. Понуђена цена – Ц 60 

2. Технолошке предности – ТTП 30 

3. Број и квалитет кадрова – БК 10 

 УКУПНО 100 

 

Економски најповољнија понуда је она понуда која има највећи укупан број пондера на основу збира 

пондера одређених за елемент критеријума. Укупан број пондера (УБП) израчунава се:  

 

Назив понуђача: 1. Заједничка понуда доо „Циклонизација“ Нови Сад, Приморска 76/ доо 

„Војвођанска привредна авијација“ Нови Сад, Приморска 76 

 

УБП=Ц+ТТП+ БК 

 

1. Понуђена цена (Ц) – максималан број пондера је 60 пондера 

                          

                             Ц = ЦК   

1.1. ЦК  - понуђена цена код услуге сузбијања комараца. Максимални број пондера је 60 и 

рачуна се помоћу формуле: 

                                                    



       ЦК –  понуђена цена код набавке услуга сузбијања ларви и одраслих комараца и износи 

максимално 60 пондера. Свака следећа понуђена цена добија за 1 пондер мање. 

 

Најнижа понуђена цена услуге сузбијања комараца  добија се сабирањем јединичних цена и понуда 

која има најнижи збир јединичних цена добија максимални број пондера. 

 

 

ЦК = 9.997.700,00 динара без ПДВ-а 

Ц=60 

2. Техничко-технолошке предности (ТТП) - максимални број 

пондера је  30 пондера 

 

                          ТТП= Тхнп (Тхнп1 +Тхнп2) + Тхлп 
 

Код Техничке предности (Тхнп = Тхнп1 +Тхнп2) као поделемента максималан број пондера је: 

20 

 

 

 
Рангирање понуда по овом поделементу ће се извршити на следећи начин: 

Тхнп1: Сузбијање ларви комараца из ваздуха хеликоптером уз примену технологије биолошког 

препарата ледене грануле на површинама из Образца бр. 7 добија ..............................15 пондера; 

Тхнп2: Сузбијање комараца специјализованим возилом - амфибијом на тешко приступачним 

теренима који захтевају кретање истим возилом у току третмана и по воденим и по земљаним 

неравним површинама са електронским растуривачем гранула минималног капацитет од 100 литара и 

радног захвата 2-24 метра из Образца бр. 7 (као што су канали и мочварна земљишта): 

..................................................................................................................................................5 пондера; 

Тхнп = (15+5) 

Код Технолошке предности (Тхлп = Тхлп) максималан број пондера је: 10 

Рангирање понуда по овом поделементу ће се извршити на следећи начин: 

Тхлп: Коришћење GPS уређаја (GSM-GPRS модул) уграђених у возилима и летилицама и 

достављaње записа у електронској и штампаној форми наручиоцу у циљу праћења извршења 

конкретног уговора ..............................................................................................................10 пондера. 

Тхлп =10 

ТТП= Тхнп (Тхнп1 +Тхнп2) + Тхлп 

ТТП = (15+5)+10 

 

ТТП= 30 
 



3. Број и квалитет кадрова (БК) – максималан број пондера је 10 

пондера 

БК = БК1 + БК2 

БК1: Уколико понуђач има ангажована лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 

197. до 202. Закона о раду) са ВСС (Пољопривредни или Ветеринарски факултет) која поседују 

уверење да су стручно оспособљена из области дезинфекције, дезинсекције или дератизације издато 

од стране акредитоване установе (на пример: Ветеринарски факултет, ВМА, Завод за биоциде итд.) 

........ за свако такво лице по 1 пондер, а највише укупно 3  пондера; 

БК2: Уколико понуђач има ангажовано лице - доктора биолошких наука или ветерине  (које је у 

радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду), а које је раније већ било 

ангажовано као научни сарадник на пословима ДДД ............................................ 7  пондера. 

 

БК =3+7 

БК =10 
 

Економски најповољнија понуда је она понуда која има највећи укупан број пондера на основу 

збира пондера одређених за елемент критеријума. Укупан број пондера (УБП) израчунава се: 

 

Укупан број пондера (УБП) за понуђача Заједничка понуда доо „Циклонизација“ Нови Сад, 

Приморска 76/ доо „Војвођанска привредна авијација“ Нови Сад, Приморска 76 

УБП=Ц+ТТП+ БК 

УБП=60+30+10 

УБП=100 
 

5. Назив понуђача коме се додељује уговор  

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија Заједничка понуда доо „Циклонизација“ 

Нови Сад, Приморска 76/ доо „Војвођанска привредна авијација“ Нови Сад, Приморска 76 
 На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року 

од 10(десет) дана од дана објављивања исте, на начин предвиђен чланом 149. Закона. 

 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  

УПРАВЕ ОПШТИНЕ АПАТИН 

 

_________________________________  

дипл. правник Недељко Вученовић 


