
 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке услуге – Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и 

фумигације, редни број набавке: М-37/20, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

 

1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у поглављу IV Конкурсне 

документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, због додатног 

појашњења услова за учешће у поступку јавне набавке и у складу са тим у 

прилогу се налазе новe стране 5/29, 6/29 и 7/29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 20.07.2020. године 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 1 тачка 1) до 
4) Закона, и то:  

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, а као доказ доставља: 

 Копију решења о испуњености услова за обављање послова  дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и фумигације издато од стране Министарства здравља 

Републике Србије, 

 Копију решења о стављању у промет у јавној хигијени за регистроване препарате којима 

се врше третмани издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине. 

 

Испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Образца изјаве понуђача о 

испуњавању услова из члана 75.ЗЈН, којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезни 

услов за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. став 2.  Закона, и то: 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 
 ДОКАЗ - Потписан и оверен Oбразац изјаве(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 
условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

 потребно је у погледу финансијског капацитета   да није пословао са губитком у  2019-

ој години и да у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је објављен 

позив за подношење понуде није имао евидентирану блокаду рачуна.  

 ДОКАЗ - Изјаву (на меморандуму, потписану, оверену и заведену) којом потврђује да 

није пословао са губитком у 2019-ој години и да у последњих шест месеци који предходе 

месецу у коме је објављен позив за подношење понуде није имао евидентирану 

блокаду рачуна. 

 потребно је да располаже потребним пословним капацитетом: 

o да је у периоду  од три године  (2017.,2018. и 2019.), закључио минимум два оквирнa 

споразума или уговора за вршење услуга које су предмет набавке, односно да је  
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o извршио услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације, фумигације у вредности од 

најмање 4.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно, од чега да је извршио само услуге 

фумигације у вредности од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а, а као доказ 

доставља: 

 Изјаву дату на меморандуму и потписана од стране одговорног лица понуђача, којом 

под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује да је у 

периоду  од три године  ( 2017.,2018. и 2019.), закључио минимум два оквирнa споразума 

или уговора за вршење услуга којe су предмет набавке, односно да је извршио услуге 

дезинфекције, дезинсекције, дератизације, фумигације у вредности од најмање 

4.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно, од чега да је извршио само услуге фумигације у 

вредности од најмање 2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Референтна листа са следећим подацима: 

- Назив фирме наручиоца,  

- Број уговора/фактуре,  

- Датум закључења уговора/издавања фактуре,  

- Уговорена вредност/вредност фактуре. 

 Копије уговора/ фактуре. 

 

o да је сертификован према следећим стандардима: 

- ISO 9001- систем управљања квалитетом , 

- ISO 14001- заштита животне средине, 

- ISO18001 - ОHSAS, безбедност и здравље на раду, 

- EN 16636 - захтеви и компетентности за услуге управљања сузбијања штеточина,а као 

доказ доставља копијe важећих сертификата: 

 ISO 9001 – систем управљање квалитетом,  

 ISO 14001 -  заштита животне средине, 

 ISO18001 - ОHSAS, безбедност и здравље на раду, 

 EN 16636 -  захтеви и компетентности за услуге управљања сузбијања штеточина. 

 

 потребно је да располаже потребним техничким  капацитетом : 

o да располаже са минимум једним наменским возилом, а као доказ доставља: 

 Изјаву дату на меморандуму и потписана од стране одговорног лица понуђача, којом 

под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује да 

располаже са минимум једним наменским возилом, 

o да  располаже опремом за квалитетно обављање услуга: 

- минимум  једна машина за ULV замагљивање са две или више дизни 

- минимум 2 дозатора  за фумигацију током елевирања, а као доказ доставља: 

 Изјаву дату на меморандуму и потписана од стране одговорног лица понуђача, којом 

под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује да 

располаже опремом за квалитетно обављање усуга и то минимум једне машине за ULV 

замагљивање са 2 или више дизни и минимум 2 дозатора  за фумигацију током 

елевирања. 

 

 потребно је да располаже потребним кадровским капацитетом,  односно да има  

радно ангажована лица, која су ангажована  у непосредној вези са предметом јавне 

набавке и то: лекар епидемиолог са важећом лиценцом лекарске коморе Србије,  

инжењер заштите биља и оперативне техничаре,а као доказ доставља: 

 Изјаву дату на меморандуму и потписана од стране одговорног лица понуђача, којом 

под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује да има  

радно ангажована лица, која су ангажована  у непосредној вези са предметом јавне 

набавке и то: лекарa епидемиологa са важећом лиценцом лекарске коморе Србије,  

инжењерa заштите биља и оперативне техничаре. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тач. 1) до4) Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75.став 1.тач. 1) до 4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона ( да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  

јавне набавке), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирни споразума да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа.Лице уписано у Регистар понуђача може уместо достављеног доказа за 

услове из чл. 75. ст. 1.тач. 1) до 4) Закона, навести у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења оквирни споразума, односно током важења оквирни споразума о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића 

број 1, Београд, Земун, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавкууслуга–Услуге дезинфекције, 

дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке: М-37/20- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

28.07.2020.године до 12,00 часова. Отварање понуда ће се обавити истога дана, са 

почетком у 12,15 часова у просторијама наручиоца. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати  
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