
 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Наручилац: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина број 8 

 
Број ЈНМВ: IV 04-404-2/8-2018   
Датум: 19.04.2018. године 
 
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 04-404-2/8-2018 од 19.04.2018. 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 услуге сузбијања комараца и амброзије на територији општине 

Нови Бечеј понуђачу Циклонизација“ АД, Приморска 76, Нови Сад (носилац посла) и ДОО 
„Војвођанска привредна авијација“, Приморска 76, Нови Сад (члан групе понуђача). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 10.04.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности број IV 04-404-2/8-2018 за набавку услуге: сузбијање комараца и амброзије. 
 
Наручилац је дана 10.04.2018. године поставио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.novibecej.rs. На основу наведеног 

Позива, до истека рока за подношење понуда, на адресу наручиоца приспеле су две понуде. 
 
Поступак отварања понуда је спроведен у просторијама наручиоца дана 18.04.2018. године у 13,00 
часова. Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени 
понуда и сачинила извештај о томе. 
 
У Извештају о стручној оцени понуда број IV 04-404-2/8-2018 од 19.04.2018. године, Комисија је 
констатовала следеће: 
 
1. Врста поступка: jавнa набавкa мале вредности. 
 
Предмет ЈНМВ - добра: набавка услуге сузбијања комараца и амброзије на територији општине Нови 
Бечеј. 
Редни број ЈНМВ IV 04-404-2/8-2018, у Плану јавних набавки Општине Нови Бечеј: 1.2.9. 
 
2. Процењена вредност јавне набавке: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
     
3. Основни подаци о понуђачима: благовремено, до 11,00 часова 18.04.2018. године, су примљене две 
понуде: самостална понуда понуђача Завод за ДДД „ЕКО - САН“, Батајнички друм 14. део број 8, Земун 
и заједничка понуда понуђача „Циклонизација“ АД, Приморска 76, Нови Сад (носилац посла) и ДОО 
„Војвођанска привредна авијација“, Приморска 76, Нови Сад (члан групе понуђача). 
 



Неблаговремених понуда није било. 
           
4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: одбијена је 
понуда понуђача Завод за ДДД „ЕКО - САН“, Батајнички друм 14. део бр. 8, Земун. Понуда је одбијена 
због битних недостатака. Овај понуђач у својој понуди није доставио доказе о испуњености додатних 
услова, осим услова да располаже неопходним финансијским капацитетом. Осим тога, није доставио 
тражено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 
 
5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који је 
утврђена та цена: / 
 
6. Критеријум за оцењивање и рангирање понуда је економски најповољнија понуда. Елементи 
наведеног критеријума који су се користили при оцењивању  и рангирању понуда су: 
 

Ред. 
бр. 

Елемент критеријума Број  
пондера 

1. Понуђена цена – Ц 60 

2. Технолошке предности – ТTП 30 

3. Број и квалитет кадрова – БК 10 

 
Укупан број пондера (УБП) израчунава се: УБП = Ц + ТТП + БК 
 
1. Понуђена цена (Ц) – максималан број пондера је 60 пондера 
 
Код оцењивања понуда, најнижа понуђена цена се добија сабирањем јединичних цена и тај параметар 

се користи само за оцењивање понуда, понуда која има најнижи збир јединичних цена добија 
максимални број пондера, а свака следећа понуђена цена добија за 1 пондер мање. 
 
Ц = Цк + Ца 
 
где је Цк понуђена цена код услуге сузбијања комараца. Максималан број пондера је 50 и рачуна се 
помоћу формуле Цк = Цк1 + Цк2. 
 Цк1 – Бти паковање - максимално 5 пондера 
 Цк2 – сузбијање ларви и одраслих комараца - максимално 45 пондера 
 Ца – сузбијање амброзије - максимално 10 пондера. 
 
2. Техничко-технолошке предности (ТТП) - максимални број пондера је 30 пондера 
 
ТТП= Тхнп (Тхнп1 +Тхнп2) + Тхлп (Тхлп1 + Тхлп2) 
 
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 
површинамаиз Образца бр. 7 (као што су канали и мочварна земљишта): 
..............................................................................................................................................5 пондера. 
 
Код Технолошке предности (Тхлп = Тхлп1 + Тхлп2) максималан број пондера је: 10 



Рангирање понуда по овом поделементу ће се извршити на следећи начин: 
Тхлп1: Снимање из ваздуха изворишта комараца помоћу летелице (хеликоптер или авион) опремљене 
жироскопски стабилизованом платформом и дигиталним фотоапаратом са резолуцијом од минимум 30 
мегапиксела и израда орторектификованих снимака изворишта комараца са лиценцираним програмом 
за израду такве врсте снимака 
.......................................................................................................................................7 пондера. 
 
Тхлп2: 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 
....................................................................................................................3 пондера.  
  
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. 
 
Бодовање и оцењивање: 
 
Заједничка понуда „Циклонизација“ АД и ДОО „Војвођанска привредна авијација“ је једина понуда која 
се бодује. 
 
С обзиром на то да је једина понуда која се бодује, за елемент критеријума понуђена цена добија 
масималан број пондера тј. 60 пондера. 
 
За елемент критеријума техничко - технолошке предности добија максималан број пондера тј. 30 
пондера зато што је понуђач доказао да ће користити наведене техничке и технолошке предности 
приликом извршења конкретног уговора о јавној набавци, доказе о располагању леденим гранулама, 
доказе о поседовање хеликоптера или авиона и доказе о поседовању остале тражене опреме. 
 
За елемент критеријума број и квалитет кадрова добија максималан број пондера тј. 10 пондера јер је 
понуђач доказао да 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 (3 пондера) и да 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). 
 
УБП = 60 + 30 +10 = 100 
 
7. Комисија, након спроведеног оцењивања понуда, је констатовала да је наручилац примио једну 
прихватљиву понуду и предлаже наручиоцу да уговор за јавну набавку услуге сузбијања комараца и 
амброзије на територији општине Нови Бечеј додели понуђачу „Циклонизација“ АД, Приморска 76, Нови 
Сад (носилац посла) и ДОО „Војвођанска привредна авијација“, Приморска 76, Нови Сад (члан групе 
понуђача) са понуђеном јединичном ценом од 20.461,00 динара без ПДВ-а. 
 



Из наведених разлога и у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама одлучено је као у 
диспозитиву ове одлуке. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту 
права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки, уз уплату 
60.000,00 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. 
 
На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама ова одлука се објављује на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења. 
 
 

                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
                                                                                            _____________________ 
                                                                                                Саша Максимовић 
 


