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Назив наручипца: 
Република Србија 
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина      
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВП И ЗАШТИТУ  
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  
Брпј: 130-404-111/2016-02  
Дана: 17.05.2016. гпдине 
НПВИ САД 
 
 

На пснпву шлана 107. став 3, шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закпн) и Извещтаја п струшнпј пцени ппнуда 
бр. 130-404-111/2016-02 пд 17.05.2016. гпдине, Ппкрајински секретар за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине дпнпси  
 

ПДЛУКУ  
п дпдели угпвпра 

 
 У ппступку за јавну набавку УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНП СУЗБИЈАОЕ КПРПВСКЕ БИЉКЕ 
АМБРПЗИЈЕ У ППГРАНИЧНПМ ППДРУЧЈУ И НА ПАРЦЕЛАМА У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ АП ВПЈВПДИНЕ 
У 2016. ГПДИНИ,  угпвпр п јавнпј набавци дпдељује ппнуђашу ДПП „Циклпнизација“, Нпви 
Сад, Примпрска 76, матични брпј: 08175730, ПИБ: 101708173, кпји је ппднеп ппнуду бр. 99-
280/1 пд 13.05.2016. гпдине, пцеоену кап прихватљиву, а кпја је кпд Нарушипца заведена ппд 
делпвпдним брпјем 130- 3594/2016 пд 16.05.2016. гпдине, укупне вреднпсти 3.330.000,00 
динара. 

 Ппнуђаш је ппнуду ппднеп сампсталнп. 

Нарушилац ће пдлуку п дпдели угпвпра пбјавити на Ппрталу јавних набавки и свпјпј 
интернет страници ekourb@vojvodina.gov.rs у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа.   
 

П б р а з л п ж е о е 
 

Нарушилац је дана : 13.04.2016 гпдине ппд брпјем: 130-404-111/2016-02 дпнеп Пдлуку 
п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти, за јавну набавку услуга - ИНТЕГРАЛНП 
СУЗБИЈАОЕ КПРПВСКЕ БИЉКЕ АМБРПЗИЈЕ У ППГРАНИЧНПМ ППДРУЧЈУ И НА ПАРЦЕЛАМА У 
ЈАВНПЈ СВПЈИНИ АП ВПЈВПДИНЕ У 2016. ГПДИНИ. 

За предметну јавну набавку Нарушилац је ппзив за ппднпщеое ппнуда и кпнкурсну 
дпкументацију пбјавип на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници  
ekourb@vojvodina.gov.rs, дана 06.05.2016. гпдине. 

 Дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда, т.ј. дп 06.05.2016. гпдине дп 10,00 шаспва, на 
адресу нарушипца приспела је 1 (једна) ппнуда и тп: 

 

Брпј ппд кпјим је 
ппнуда заведена 

Назив/име ппнуђача Датум пријема 
ппнуде 

 130- 3594/2016 
пд 16.05.2016. 
гпдине 

 ДПП „Циклпнизација“, Нпви Сад, Примпрска 76, 
матишни брпј: 08175730, ПИБ: 101708173  

16.05.2016. 
гпдине 

Птвараое ппнуда пбављенп је пдмах накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дана 
16.05.2016. гпдине у 11,00 шаспва, п шему је Кпмисија за јавну набавку (у даљем тексту: 
Кпмисија) сашинила Записник п птвараоу ппнуда бр. 130-404-111/2016-02. 

Накпн птвараоа ппнуда, Кпмисија је приступила струшнпј пцени ппнуда и сашинила  
Извещтај п истпм. У Извещтају п струшнпј пцени ппнуда бр. 130-404-11/2016-02 пд дана 
17.05.2016. гпдине, Кпмисија за јавну набавку је кпнстатпвала следеће: 

 
 

mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs
mailto:ekourb@vojvodina.gov.rs


2 
 

 
 

   1)Ппдаци п јавнпј набавци: 

- Редни брпј јавне набавке: ЈН МВ 6/2016 

 - Врста ппступка: ппступак јавне набавке мале вреднпсти у складу са шланпм 39. Закпна п 
јавним набавкама;    

 
 - Врста предмета и предмет јавне набавке: услуге 

Предмет јавне набавке је набавка УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНП СУЗБИЈАОЕ КПРПВСКЕ БИЉКЕ 
АМБРПЗИЈЕ У ППГРАНИЧНПМ ППДРУЧЈУ И НА ПАРЦЕЛАМА У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ АП 
ВПЈВПДИНЕ У 2016. ГПДИНИ;  
       - Назив и пзнака из Ппщтег решника набавки –    90700000 - услуге у пбласти защтите 
живптне средине;  

       - Пва јавна набавка није пбликпвана у вище партија.  
 
          2)Прпцеоена вреднпст јавне набавке: 
-Прпцеоена вреднпст јавне набавке без ПДВ-а изнпси: 3.333.333,00 динара. 
-Прпцеоена вреднпст јавне набавке са ПДВ изнпси: 4.000.000,00 динара. 
 
          3)Пснпвни ппдаци п ппнуђачима:  
1)Укупан брпј ппднетих ппнуда 1 ( једна) благпвремена ппнуда: 
 

 Брпј и датум ппд кпјим је ппнуда 
заведена 

Назив и седиште понуђача  

1.   130- 3594/2016 
пд 16.05.2016. гпдине 

   ДПП „Циклпнизација“, Нпви Сад, Примпрска 
76, матишни брпј: 08175730, ПИБ: 101708173 

 
2)Испитиваое ппнуде: 
 

Увидпм у Регистар ппнуђаша кпји је у складу са пдредбама шлана 78. Закпна, дпступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), утврђенп је следеће: 
 

 да је ппнуђаш ДПП „Циклпнизација“, Нпви Сад, Примпрска 76, матични брпј: 
08175730, ПИБ: 101708173,  уписан у наведени регистар дана 24.09.2013. гпдине (брпј 
предмета БПН: 251/2013); 
 

Кпмисија, накпн испитиваоа, да ли ппднета ппнуда садржи битне недпстатке из шлана 
106. Закпна п јавним набавкама, да ли је пдгпварајућа, да ли пгранишава и услпвљава права 
нарушипца или пбавезе ппнуђаша и да ли прелази изнпс прпцеоене вреднпсти  предметне 
јавне набавке кпнстатује: 

 да ппнуда ппнуђаша ДПП „Циклпнизација“, Нпви Сад, Примпрска 76, матични брпј: 
08175730, ПИБ: 101708173, не садржи битне недпстатке из шлана 106. Закпна п јавним 
набавкама, пдгпвараjућа је, не пгранишава нити услпвљава права нарушипца или 
пбавезе ппнуђаша и не прелази изнпс прпцеоене вреднпсти предметне јавне набавке, 
те је пцеоује кап прихватљиву у смислу шлана 3. став 1. ташка 33) Закпна; 
 

       Неблагпвреманих ппнуда није билп. 

     4)Ппнуде кпје су пдбијене, разлпзи за  оихпвп пдбијаое и ппнуђена цен тих ппнуда:   

              Кпмисија кпнстатује да нема пдбијених ппнуда; 

           5)Пбразлпжеое евенталнпг пдбијаоа ппнуде збпг неупбичајенп ниске цене: /; 

           6)Начин примене метпдплпгије дпделе ппндера: 
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Пдлука п дпдели угпвпра дпнеће се применпм критеријума ЕКПНПМСКИ НАЈППВПЉНИЈА 
ППНУДА.  
За пптребе пцене ппнуде узеће се у разматраое ппнуђена цена без пдв-а.  

Пцеоиваое и рангираое ппнуда, заснива се на следећим елементима критеријума: 

1. Ппнуђена цена (Ц)                             50 ппндера 

 2. Технишка ппремљенпст (ТП)                                                          40 ппндера 

 3. Технплпщка преднпст (ТП)                                                             10 ппндера 

                               Укупнп:   100 ппндера  

 Екпнпмски најппвпљнија ппнуда је пна ппнуда кпја има највећи укупан брпј ппндера на 
пснпву збира ппндера пдређених за елемент критеријума. Укупан брпј ппндера (УБП) 
израшунава се применпм фпрмуле:  

УБП=Ц+ТП+ТП 

Ппнуђена цена ( Ц) 50 ппндера 

Кпд пцеоиваоа ппнуда, најнижа ппнуђена цена дпбија максимални брпј ппндера, а свака 
следећа ппнуђена цена дпбија за 2 ппндера маое.  

Акп је нека пд ппнуђених цена неупбишајенп ниска, сагласнп шлану 92. Закпна п јавним 
набавкама затражиће се писменп пбразлпжеое пд таквпг ппнуђаша. У слушају да изврщена 
анализа датпг пбразлпжеоа не пптврди ппнуђене цене, предметна ппнуда биће пдбијена.  

Техничка ппремљенпст (ТП) 40  ппндера 

 

ТП=ТП1+ТП2+TO3+TO4+TO5+TO6+TO7+TO8 

 

Кпд технишке ппремљенпсти максималан брпј ппндера је: 40 

Рангираое ппнуда пп пвпм критеријуму ће се изврщити на следећи нашин: 

- ТП1 - укпликп ппнуђаш распплаже са  трактпрпм: 1-4 кпм       6 ппндра       

                                                                                                 5 и вище 10 ппндера 

- укпликп ппнуђаш не распплаже наведенпм технишкпм ппремпм дпбија 0 ппндера; 

- ТП2- укпликп ппнуђаш распплаже са мптпрним и/или сампхпдним кпсашицама:1-9 кпм 2 ппндера 

                                                                                                                                                        10 и вище 5 ппндера 

- укпликп ппнуђаш не распплаже наведенпм технишкпм ппремпм дпбија 0 ппндера; 

- ТП3- укпликп ппнуђаш распплаже са мптпрним кпса/тримера: 1-8кпм 2 ппндера 

                                                                                                                           9 и вище 5 ппндера 

- укпликп ппнуђаш не распплаже наведенпм технишкпм ппремпм дпбија 0 ппндера; 

- ТП4- укпликп ппнуђаш распплаже са мулшерима: 1-4 кпм 2 ппндера 

                                                                                                5 и вище 3 ппндера 

- укпликп ппнуђаш не распплаже наведенпм технишкпм ппремпм дпбија 0 ппндера; 

-ТП5- укпликп ппнуђаш распплаже са ГПС уређима са спфтвер за прецизнп 
планираое, извпђеое и евидентираое изврщених радпва на пснпву ппдатака са 
ГПС уређаја: 1-7 кпм 2 ппндера 

                                                                                                                                          8 и вище 5 ппндера 

 Технплпшка  преднпсти (ТП) 10 ппндера  

- укпликп ппнуђаш не распплаже са лиценцираним СПФТВЕРПМ за израду пртпфптп карти 
за ппврщине ппд амбрпзијпм дпбија 0 ппндера; 

- укпликп ппнуђаш распплаже са лиценцираним СПФТВЕРПМ за израду пртпфптп карти за 
ппврщине ппд амбрпзијпм дпбија 10 ппндера; 

ПЦЕНА ППНУДЕ ППНУЂАЧА ДПП „Циклпнизација“, Нпви Сад, Примпрска 76, брпј 99-
280/1 пд 13.05.2016. гпдине применпм гпре наведених критеријума: 
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1.КРИТЕРИЈУМ ППНУЂЕНА ЦЕНА 
- Ц:  

Ппнуђена цена у ппнуди: 
3.330.000,00 динара без ПДВ 

50 ппндера 

2.КРИТЕРИЈУМ ТЕХНИЧКЕ 
ППРЕМЉЕНПСТИ - ТП:  

Технишка ппремљенпст ппнуђаша  Брпј ппндера: 

ТП1 – брпј трактпра 5 10 

ТП2 – брпј мптпрних и/или 
сампхпдних кпсашица 

10 5 

ТП3 – брпј мптпрних 
кпса/тримера 

17 5 

ТП4 – брпј мулчара 9 3 

ТП5 – брпј ГПС уређаја са 
спфтверпм 

20 5 

ТП6 – брпј  уређаја за 
хемијски третман из впзила 

5 2 

ТП7 – брпј леђних прскалица 
или атпмизера 

9 5 

ТП8 – брпј беспилптних 
летелица и/или летелица 
(хеликпптер или авипн) 
ппремљенпм уређајима за 
прецизнп мапираое терена 

6 5 

Укупан брпј ппндера пп пвпм 
елементу критеријума: 

ТП1+ТП2+TO3+TO4+TO5+TO6+TO7+TO8 40 

 технплпшка преднпст ппнуђача  

3)ТЕХНПЛПШКА  ПРЕДНПСТИ - 
ТП: 

лиценцирани СПФТВЕР за 
израду пртпфптп карти за 
ппврщине ппд амбрпзијпм 

1 10 

УКУПНП Ц+ТП+ТП 100 ппндера 
РЕЗУЛТАТ ОЦЕНЕ ПОНУДЕ: 
На пснпву датих ппндера: ппнуђене цене, технишке ппремљенпсти и технплпщких преднпсти, 
Кпмисија за јавну набавку је изврщила струшну пцену примљене ппнуде ппнуђаша 
Циклпнизација“, Нпви Сад, Примпрска 76, брпј 99-280/1 пд 13.05.2016. гпдине, и прихватила је 
у целини кап прихватљиву и пдгпварајућу ппнуду у смислу шлана 3. став 1. ташка 32. и 33. 
Закпна п јавним набавкама. 
  

7)Назив, пднпснп име ппнуђача чија је ппнуда најппвпљнија 

На пснпву шлана 107. став 3. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са струшнпм пценпм ппнуда, Кпмисија предлаже 
Нарушипцу да дпнесе пдлуку п дпдели угпвпра п јавнпј набавци  УСЛУГЕ ИНТЕГРАЛНП 
СУЗБИЈАОЕ КПРПВСКЕ БИЉКЕ АМБРПЗИЈЕ У ППГРАНИЧНПМ ППДРУЧЈУ И НА ПАРЦЕЛАМА У 
ЈАВНПЈ СВПЈИНИ АП ВПЈВПДИНЕ У 2016. ГПДИНИ, ппнуђашу  ДПП „Циклпнизација“, Нпви 
Сад, Примпрска 76, матични брпј: 08175730, ПИБ: 1017081733, шија ппнуда бр. 99-280/1 пд 
13.05.2016. гпдине, кпд Нарушипца заведена ппд брпјем 130- 3594/2016 пд 16.05.2016. гпдине, 
пцеоена кап прихватљива и пдгпварајућа у ппступку јавне набавке мале вреднпсти  (ЈН МВ 
6/16). 
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      8)Назив ппнуђача кпме се дпдељује угпвпр: 
 

На пснпву шлана 108. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), пдгпвпрнп лице Нарушипца прихватилп је предлпг Кпмисије за јавну 
набавку п дпдели угпвпра, те је на пснпву закпнскпг пвлащћеоа дпнелп пдлуку п дпдели 
угпвпра кпјим се ппнуђашу  ДПП „Циклпнизација“, Нпви Сад, Примпрска 76, матични брпј: 
08175730, ПИБ: 101708173, кпји је ппднеп ппнуду брпј: 99-280/1 пд 13.05.2016. гпдине, 
дпдељује угпвпр.  
    

 

 

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:  
Прптив пве пдлуке Ппнуђаш мпже ппднети Нарушипцу захитев за защтиту права у рпку 

пд 5 (пет) дана пд дана пбјављиваоа исте на Ппрталу јавних набавки. 
Захтев за защтиту права ппднпси се Нарушипцу, а кппија истпг се истпвременп 

дпставља Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки. 
Такса у изнпсу пд 60.000,00 динара  уплаћује се на жирп рашун брпј: 840-30678845-06 -  

кприсник бучет Републике Србије 
 

 
 
 
       ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
       др Слпбпдан Пузпвић 

Дпставити: 
-Архиви 

 
   
 

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

 


