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Г Р А Д    Н И Ш - Г Р А Д С К А  У П Р А В А   Г Р А Д  А   Н И ША 

18000 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 6. Правилникa о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015 и 

41/2019), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Градске управе 

Града Ниша, број 311-2/2017-20 од 22.05.2017. године, Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке, број 936/2020-09 од 24.04.2020. године и Решења о образовању комисије 

за јавну набавку, број 937/2020-09 од 24.04.2020. године, припремљена је 

 

 

 

КОНКУРСНА  

ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
 

у поступку јавне набавке мале вредности услуге - пружање услуге спровођења 

систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину, број 404-1/27У-

2020-28. 

 

 

 

     Датум и време: 

Крајњи рок за подношење понуда  15.05.2020. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање понуда 15.05.2020. године у  13
00

 часова 

 

 

 

 

У Нишу, април 2020. године 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  1 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

Назив: ____________________________________________________________ 

Адреса седишта:  __________________________________________________ 

Контакт особа: _____________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

Телефакс:  _________________________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

 

Г Р А Д    Н И Ш – Г Р А Д С К А  У П Р А В А   Г Р А Д  А   Н И ША 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Ул. Николе Пашића бр. 28, 18000 Ниш,  

(канцеларија бр. 202, на другом спрату) 

 

 

 

П О Н У Д А 

 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ 

БРOJ 404-1/27У-2020-28 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ   

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ОТВАРАТИ ! 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о наручиоцу: Град Ниш, Градска управа Града Ниша (на основу иницијалног 

акта Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај), Матични број: 

17620541, ПИБ: 100232752; Текући рачун: 840-157640-83. 

  

Адреса: Ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш. 

 

Интернет страница Града Ниша: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ; 

 

Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке, Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 

РС“, број 15/2016), Законом о биоцидним производима („Службени гласник РС“, број 

36/2009, 88/2010, 92/2011 и 25/2015), Законом о управљању отпадом („Службени 

гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), Правилником о 

условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник 

РС“, број 3/2017), као и са законима, прописима, стандардима, уредбама, нормама 

квалитета и техничким условима који важе за предметну јавну набавку.  
 
Предмет јавне набавке: Пружање услуге спровођења систематске дератизације на 

територији Града Ниша за 2020. годину, у складу са Програмом систематске 

дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину, број 304-1/2020-03 од 

16.03.2020. године и Исправком Програма систематске дератизације на територији 

Града Ниша за 2020. годину број 304-1/1/2020-03 од 07.04.2020. године. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге дератизације - 90923000-3. 

 

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 

пружању услуге. 

 

Лица за контакт: Јелена Величковић из Секретаријата за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај (Град Ниш – Градска управа града Ниша), e-mail: 

veljelena@gu.ni.rs и Јелена Петровић из Службе за јавне набавке (Град Ниш – Градска 

управа града Ниша), e-mail: Javne.nabavke@gu.ni.rs ; за правна и техничка питања. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима 

обављају искључиво чланови комисије писаним путем на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН.  

 

II  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Врста критеријума за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

Од 1. септембра 2018. године укинута је свака предност за понуђаче из Републике 

Србије у поступцима јавних набавки услуга, у односу на понуђаче из држава чланица 

Европске уније. С друге стране, указујемо на то да предност дата домаћим понуђачима 

у поступцима јавних набавки услуга, у односу на државе које нису чланице ЕУ и даље 

се остварује у складу са одредбама члана 86. ст. 1. - 4. ЗJН, а да се ова предност не 

примењује у односу на државе потписнице CEFTA Споразума, сходно члану 86. став 

10. ЗЈН, те тако у случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији 

када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге, наручилац мора 

изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 

5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача. 

 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
mailto:veljelena@gu.ni.rs
mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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2. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.    

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму и времену када ће се одржати извлачење путем жреба. 

Извлачење путем жреба је јавно о чему ће бити сачињен записник и обављаће се у 

Служби за јавне набавке, Град Ниш – Градска управа града Ниша, у Ул. Николе 

Пашића бр. 28, 18000 Ниш. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. У поступку 

извлачења путем жреба активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

 

III ПРОГРАМ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

На основу члана 10. Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 56. Статута Града Ниша („Службени 

лист Града Ниша“, бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019) члана 72. Пословника о раду 

Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 

98/2016, 124/2016 и 144/2016), Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 

16.03.2020. године, доноси 

 

П Р О Г Р А М 

СИСТЕМАТСКЕ  ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

 

I ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

Дератизација представља општу меру за заштиту становништва од заразних 

болести и иста се, као превентивна мера спроводи у циљу уништавања штетних 

глодара (мишева и пацова) као важних чинилаца у преношењу заразних болести. 

Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник РС'', 

бр. 15/2016) прописано је да органи јединице локалне самоуправе у циљу заштите 

становништва од заразних болести организују и спроводе дератизацију као скуп 

превентивних мера и активности које се спроводе у насељеним местима, на јавним 

површинама, у стамбеним објектима, у објектима под санитарним надзором и њиховоj 

непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља друштвена, односно 

јавна делатност.  

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумева спровођење дератизације на 

већем подручју - третирањем што већег броја шахти канализационе мреже и објеката 

на одређеној територији, као и третирањем што веће површине паркова, гробаља, 

депонија и приобаља река, ради уништавања глодара (пацова и мишева) у циљу 

свођења њиховог броја на биолошки минимум. Сузбијање и уништавање глодара 

спроводи се из епидемиолошких, епизотиолошких, економских и естетских разлога у 

циљу заштите здравља људи и животиња и заштите животне средине.  

 

II ЦИЉ ПРОГРАМА 
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У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире посредством 

глодара, доноси се Програм систематске дератизације којим се дефинишу мере,  

површине и објекти где ће се спроводити дератизација, време спровођења, учесници у 

реализацији програма, и динамика спровођења Програма. 

 

III ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

Систематском дератизацијом обухваћени су следећи објекти и површине: 

 

1. стамбени објекти колективног становања: 

подрумске просторије стамбених зграда, око 1903 стамбена објекта и то:  

-Општина Медијана, око 1.144 стамбена објекта 

-Општина Палилула, око 413 стамбена објекта 

-Општина Пантелеј, око 274 стамбена објекта 

-Општина Црвени Крст, око 53 стамбена објекта 

-Општина Нишка Бања, око 19 стамбених објеката. 

 

2. стамбени објекти индивидуалног становања: 
индивидуални стамбени објекти, око 44.100 стамбених објеката и то: 

-Општина Медијана, око 6.900 стамбених објеката 

-Општина Палилула, око 15.000 стамбених објеката 

-Општина Пантелеј, око 10.000 стамбених објеката 

-Општина Црвени Крст, око 8.400 стамбених објеката 

-Општина Нишка Бања, око 3.800 стамбених објеката. 

 

3. пословни простор Града Ниша 
Пословни простор обухвата све пословне просторије које користе органи и 

службе Града Ниша, 43 објекта.  

 

4. парковске површине, око 437.567 m
2
 и то: 

- парк код железничке станице  око 3.000 m
2
; 

- парк на Тргу Краља Александра око 6.000 m
2
; 

- „Стари парк“ поред Нишаве око 10.000 m
2
; 

- парк "Чаир" око 100.000 m
2
; 

- парк "Тврђава" унутрашњи део око 100.000 m
2
; 

- парк „Тврђава“ бедем око 25.000 m
2
; 

- парк „Тврђава“ Ровче око око 30.000 m
2
; 

- парк "Свети Сава" око 20.000 m
2
; 

- парк (централни) у Нишкој Бањи око 60.000 m
2
; 

- ободни део спомен парка „Бубањ“ око 20.000 m
2
; 

- ободни део спомен парка „Бубањ“ између улица Војводе Пуника и Требињске 

око 26.000 m
2
; 

- парк "Озрен" -преко пута железничке станице  око 3.000 m
2
; 

- Блок 8 око 10.000 m
2
;
 

- Парк „Зелена оаза“ око 14.600m
2
;
 

- Парк „Пријатељства“ око 5.600 m
2
; 

- Парк на Тргу „14.октобар“ око 910 m
2 

, 

- Парк на Тргу Павла Стојковића око 1.057 m
2
 и 

- Парк на Тргу Војводе Путника око 2.400 m
2
. 

 

5. гробља, око 1.259.500 m
2
 

- Ново гробље, око 635.000 m
2
; 

- Старо гробље Нишка Бања, око 46.000 m
2
; 

- Ново гробље „Гумна“ Нишка Бања, око 3.800 m
2 

; 

- Старо гробље, око 100.000 m
2
; 

- Пантелејско гробље, око 10.000 m
2
; 
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- Јеврејско гробље, око 3.000 m
2
; 

- Војничко гробље, око 3.500 m
2
; 

- гробље на територији ГО Медијана око 10.000 m
2
; 

- сеоска гробља на територији ГО Нишка Бања, око 105.000 m
2
; 

- сеоска гробља на територији ГО Палилула, око 90.510 m
2
; 

- сеоска гробља на територији ГО Пантелеј, око 90.000 m
2
; 

- сеоска гробља на територији ГО Црвени Крст, око 176.990 m
2
; 

 

6.  градска депонијa, око 325.600 m
2
. 

 

7.  објекти на пијацама, око 2.920 m
2
. 

 

8.  приобаље река, око 150.000 m
2
 

Приобаље обухвата леву обалу реке Нишаве, од Коњичког клуба "Чегар" у 

Нишкој Бањи, дуж насеља Женева, Никола Тесла и  насеља Брзи Брод; леву и десну 

обалу реке Нишаве, од Насеља код Врежинског базена до Медошевачког моста;  леву и 

десну обалу Габровачке реке,  од моста код ресторана „Бољи живот“ до улива у 

Нишаву. 

 

9. дивље депоније: у складу са подацима Секретаријата за заштиту животне 

средине. 

 

10. канализационе шахте, око 12.800 комада. 

-Општина Медијана, око 2.471 шахта; 

-Општина Палилула, око 4.579 шахти; 

-Општина Пантелеј, око 2.842 шахте; 

-Општина Црвени Крст, око 2.103 шахте; 

-Oпштина Нишка Бања, око 805 шахти. 

 

11. нехигијенска насеља:  

- насеље Црвена звезда,  

- насеље Сточни трг,  

- насеље Шљака. 

 

12. објекти предшколске установе за боравак деце „Пчелица“ на територији 

Града Ниша (објекти на градском, приградском и сеоском подручју). Укупно 75 

објеката.  

- вртићи, 26 објеката, 

- објекти у којима се обавља продужени боравак у школама, 22 објекта, 

- малопродајни објекти у школама, 24 објекта, 

- објекти у којима се обавља припремни предшколски програм, 24 објекта. 

 

13. објекти основних школа са истуреним одељењима на сеоским подручјима и 

објекти средњих школа. Укупно 95 објеката.  

Систематска дератизација на горе наведеним површинама и објектима изводи се 

једном годишње. 

 

IV СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

Средства за реализацију систематске дератизације на територији Града Ниша, у 

укупном износу од 2.793.000,00 динара, која обухватају и надзор над спровођењем 

систематске дератизације, предвиђена су Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. 

годину („Службени лист Града Ниша“, број 106/2019). 

Услуге систематске дератизације ослобођене су ПДВ-а сходно одредбама члана 

25. став 2. тачка 8. Закона о ПДВ-у, а у складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести. 
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V МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Спровођење систематске дератизације обухвата примену хемијских, механичких 

и биолошких средстава за сузбијање штетних врста глодара. Овлашћена организација 

којој се повере послови дератизације, у складу са важећим законским прописима 

предлаже врсте, тип и количине средстава које ће бити употребљене, водећи рачуна о 

ефикасности препарата и нешкодљивости за људе и животиње, као и о заштити 

животне средине. За вршење систематске дератизације могу се употребљавати само 

хемијска средства чији је промет одобрен за ту намену. 

Пре вршења систематске дератизације на јавним површинама мора се извршити 

обавештавање грађана путем средстава јавног информисања. Обавештење се мора 

истаћи и на прилазима јавним површинама. Обавештење грађана врши овлашћена 

организација која изводи систематску дератизацију. 

Дератизација се обавља синхронизовано, по плану и програму за целу територију 

Града у односу на време, простор и методологију извођења, као и избор препарата.  

 

VI ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

Извођење дератизације обухвата две фазе: 

I фаза – доношење Програма систематске дератизације на територији Града 

Ниша за 2020. годину од стране Градског већа Града Ниша, у складу са законом. 

II фаза – реализација Програма од стране овлашћене организације и надзор и 

контрола спровођења систематске дератизације која обухвата следеће нивое надзора: 

- стручни надзор од стране овлашћене здравствене установе, која је надлежна за 

праћење хигијенско-епидемиолошке ситуације на територији Града 

- стручни надзор од стране надлежних инспекцијских служби (санитарна, 

ветеринарска и пољопривредна инспекција). 

Реализација Програма систематске дератизације одвијаће се у складу са 

Оперативно-динамичким планом који израђује и доставља овлашћена организација 

која изводи систематску дератизацију. 

По завршетку реализације Програма, овлашћена организација која изводи 

систематску дератизацију и надзорни орган подносе извештај Секретаријату за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша. 

Програм објавити у Службеном листу Града Ниша. 

 

Број: 304-1/2020-03 

У Нишу, 16.03.2020. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

     ПРЕДСЕДНИК 

 

        Дарко Булатовић 
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У Програму систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину, 

који је објављен  у ''Службеном листу Града Ниша'' број 29/2020, начињена је техничка 

грешка, па се на основу члана 144. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник 

РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), даје 

 

 

И С П Р А В К А 

Програма систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину 

 

Члан 1. 

 

У Програму систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину  

( ''Службени лист Града Ниша'' број 29/2020) у одељку III ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, у 

тачки 12. објекти предшколске установе, у алинеји 3. малопродајни објекти  у 

школама, уместо броја: ''24'', треба да стоји број: ''3''. 

 

Члан 2. 

 

          Ову исправку објавити у „Службеном лису Града Ниша“. 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Приликом израде Програма систематске дератизације на територији Града Ниша 

за 2020. годину  ( ''Службени лист Града Ниша'' број 29/2020), техничком грешком, у 

одељку III Обим дератизације, тачка 12. у алинеји 3. погрешно је уместо броја: ''3'', 

уписан број: ''24''. 

Имајући у виду да члан 144. Закона о општем управном поступку прописује да 

орган који је донео акт увек може да исти исправи и уклони грешке у именима или 

бројевима, писању или рачунању и друге очигледне нетачности, одлучено је као у 

диспозитиву. 

   

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

 

Број: 304-1/1/2020-03               

У Нишу, 07.04.2020. године       

Председник 

 

Дарко Булатовић 
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 IV СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ СИСТЕМАТСКЕ 

ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША У  2020. ГОДИНИ 
 

  
  
  

   
 

1) ОБЈЕКТИ КОЛЕКТИВНОГ СТАНОВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.б

р 
Градска општина 

Број објеката  

колективног становања 
Напомена 

1 Медијана  1.144   

2 Палилула  413   

3 Пантелеј 274   

4 Црвени Крст 53   

5 Нишка Бања 19   

 
УКУПНО: 1.903   

    
 

 

    
 

 
2) ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНОГ СТАНОВАЊА 

 

Р.б

р 
Градска општина 

Број објеката  

индивидуалног становања 
Напомена 

1 Медијана  6.900   

2 Палилула  15.000   

3 Пантелеј 10.000   

4 Црвени Крст 8.400   

5 Нишка Бања 3.800   

 
УКУПНО: 44.100   

      
3) ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ГРАДА НИША 

 
 

Р.б

р 
Пословни простор Адреса 

Оквирна 

површин

а 

m² 

Градска 

општина 

1 
Зграда Скупштине града; 

Градска Управа 
ул. Николе Пашића бр. 24 4.000 Медијана 

2 

Секретаријат за планирање и 

изградњу - Обједињена 

процедура 

ул.Николе Пашића бр. 22 50 Медијана 

3 
Кабинет Градоначелника; 

Градско Веће 
ул. 7. Јула бр. 2 1.000 Медијана 

4 

Јавне набавке  

Секретаријат за 

пољопривреду 

ул.  Николе Пашића бр. 26 300 Медијана 

5 ЕУ Инфо кутак ул. Вожда Карађорђа бр. 5 72 Медијана 
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6 

Секретаријат за образовање;  

Секретаријат за омладину и 

спорт;  

Правобранилаштво Града 

Ниша 

ул. Вожда Карађорђа бр. 16 900 Медијана 

7 
Секретаријат за омладину и 

спорт - Канцеларија за младе 

ул.Орловића Павла бр.28, 

„Официрски дом“, сала 1 
100 Медијана 

8 
Секретаријат за културу и 

информисање 

ул.Орловића Павла бр.28, 

„Официрски дом“ 
100 Медијана 

9 

Секретаријат за 

ком.делатности, енергетику и 

саобраћај 

ул. Вожда Карађорђа бр. 24 340 Медијана 

10 
Секретаријат за планирање и 

изградњу 

ул. Генерала Транијеа бр. 

10 
550 Медијана 

11 Служба за ИКТ 
ул. Генерала Транијеа бр. 

11а 
345 Медијана 

12 Секретаријат за озакоњење  
ул.  Генерала Милојка 

Лешјанина бр. 17 
150 Медијана 

13 
Буџетска инспекција Града 

Ниша 

ул. Генерала Милојка 

Лешјанина бр.41 
100 Медијана 

14 Секретаријат за инвестиције  
ул.   Генерала Милојка 

Лешјанина бр. 39 
370  Медијана 

15 

Канцеларија Омбудсмана 

Града Ниша; 

Канцеларија Енергетског 

менаџера 

ул. Наде Томић бр. 13  70 Медијана 

16 

Локална Пореска 

Администрација;   

Служба Интерне ревизије  

ул. Обреновићева бб, ТПЦ 

„Калча“ III спрат, ламела Ц 
650 Медијана 

17 
Радна група за измештање 

пруге; 

ул. Обреновићева бб, ТПЦ 

„КАЛЧА“,  ламела Ц, I 

спрат, лок.76 

  

18 
Секретаријат за примарну 

здравствену заштиту 

ул. Обреновићева бб, ТПЦ 

„КАЛЧА“, локал бр. 116 
100 Медијана 

19 
Одсек за избегла и расељена 

лица 

ул. Обреновићева бб, ТПЦ 

„КАЛЧА“ ламела Б, I 

спрат, лок.39 

46 Медијана 

20 

Служба за послове 

Градоначелника - 

Латиноамерички центар 

Ниш, ул. Обреновићева бб, 

ТПЦ "Калча", приземље, 

лам. Д, лок.85 

40 Медијана 

21 
Служба за послове 

Градоначелника - АПР 

Ниш, ул. Обреновићева бб, 

ТПЦ "Калча", 1. спрат, лам. 

Б, лок.40 

50 Медијана 

22 
Секретаријат за заједничке 

послове 

Ниш, ул. Обреновићева бб, 

ТПЦ "Калча", 1. спрат, лам. 

Ц, лок.90 

40 Медијана 

23 

Служба за послове 

Градоначелника - IPA 

програм 

Ниш, ул. Обреновићева бб, 

ТПЦ "Калча", 2. спрат, лам. 

Ц, лок.67 

40 Медијана 

24 КЛЕРП 
ул.   Генерала Милојка 

Лешјанина бр. 39 
100 Медијана 
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25 
Секретаријат за дечију и 

социјалну заштиту 
ул. Пријездина бр. 1 400 Медијана 

26 Комунална милиција ул. Катићева бр. 29 170 Медијана 

27 Кућа за венчања ул. Епископска бр. 7 140 Медијана 

28 Комунална  милиција Булевар Немањића бр. 69 55 Медијана 

29 Секретаријат за спорт Страхињића Бана бр.2 100 Медијана 

30 
Секретаријат за послове 

управе и грађанска стања 
Булевар 12. фебруар 89 350 Црвени Крст 

31 МК "Нишка Бања" Нишка Бања 20 Нишка Бања 

32 МК "Никола Тесла" 
Насеље Никола, ул 

Заплањска бб 
77 Нишка Бања 

33 МК "Медијана" 
Ул. Бранка Миљковића бр. 

1 
20 Медијана 

34 МК "Божидар Аџија" 
Ул. Булевар Немањића  бр. 

26 
100 Медијана 

35 МК "Чаир" Ул. Цара Душана бр. 35 160 Медијана 

36 МК "9. мај" 

Насеље 9. мај, ул. 

Топлички партизански 

одред бр. 71 

20 Палилула 

37 МК "Доње Међурово" Доње Међурово 20 Палилула 

38 МК "Горње Међурово" Горње Међурово 20 Палилула 

39 МК "Габровац" Габровац 20 Палилула 

40 МК "Горња Топоница" Горња Топоница 20 Црвени Крст 

41 МК "Доњи Комрен" 
Доњи Комрен, ул. 

Младости бр. 18 
60 Црвени Крст 

42 МК "Поповац" Поповац 20 Црвени Крст 

43 МК "Горњи Матејевац" Горњи Матејевац 20 Пантелеј 

     

     

4) ПАРКОВСКЕ ПОВРШИНЕ 

  
 

Р.бр Опис површинa 

Оквирна   

површина 

(m²) 

Напомена 

  

1 Парк код Железничке станице,  3.000 
 

2 
Парк на Тргу Краља Александра 

Ујединитеља 
6.000 

 

3 Стари парк поред Нишаве, 10.000   

4 Парк "Чаир" 100.000   

5 Парк "Тврђава", унутрашњи део  100.000   

6 Парк "Тврђава", бедем  25.000   

7 Парк "Тврђава", Ровче  30.000 
 

8 Парк "Свети Сава" 20.000 
 

9 Парк (централни) у Нишкој Бањи, 60.000 
 

10 Ободни део спомен парка "Бубањ" 20.000 
 

11 
Ободни део спомен парка "Бубањ" између 

улица Војводе Путника и Требињска 
26.000 

 

12 Парк "Озрен" - преко пута жел.станице 3.000 
 

13 Блок 8 10.000 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

13/50 

 

14 Парк "Зелена оаза" 14.600 
 

15 Парк "Пријатељства" 5.600 
 

16 Парк на Тргу "14.октобар" 910  

17 Парк на Тргу Павла Стојковића 1.057  

18 Парк на Тргу Војводе Путника 2.400  

  УКУПНО: 437.567   
 

      
5) ГРОБЉА 

 
 

 

Р.б

р 
Назив 

Оквирна 

површина 

(m²) 

Напомена 

1 Ново гробље 635.000 

гробља у надлежности  

ЈКП „Горица“ Ниш 

2 Старо гробље Нишка Бања 46.000 

3 
Ново гробље „Гумна“ Нишка 

Бања 
3.800 

4 Старо гробље 100.000 меморијални парк 

5 Пантелејско гробље 10.000  

6 Јеврејско гробље 3.000  

7 Војничко гробље 3.500  

8 
Гробље на територији ГО 

Медијана 
10.000  

9 
Сеоска гробља на територији 

ГО Нишка Бања 
105.000  

10 
Сеоска гробља на територији 

ГО Палилула 
90.510  

11 
Сеоска гробља на територији 

ГО Пантелеј 
90.000  

12 
Сеоска гробља на територији 

ГО Црвени Крст 
176.990  

 
УКУПНО: 1.259.500   

 

    
 

 
6) ГРАДСКА ДЕПОНИЈА 

 
 

 

Оквирна површина депоније је 325.600 м2 
    

    

    
 

 
7) ПИЈАЦЕ 

 
 

 

Р.б

р 

Назив пијаце 

 

Оквирна  површина  

(m²) 

 

Напомена 

1 „Тврђава“ 1.480 

Третирају се површине у 

објектима 

2 „Цветна“ 10 

3 „Палилула“ 40 

4 „Бубањ“ 260 

5 „Криве ливаде“ 700 

6 „Дурлан“ 230 

7 „Ћеле кула“ 50 

8 „Нишка Бања“ 30 

9 „Отворени тржни центар“ 70 

10 „Кванташка пијаца“ 50 

  УКУПНО: 2.920 
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8) ПРИОБАЉЕ РЕКА  

Приобаље обухвата леву обалу реке Нишаве, од Коњичког клуба "Чегар" у Нишкој 

Бањи, дуж насеља Женева, Никола Тесла и  насеља Брзи Брод; леву и десну обалу реке 

Нишаве, од Насеља код Врежинског базена до Медошевачког моста;  леву и десну обалу 

Габровачке реке,  од моста код ресторана „Бољи живот“ до улива у Нишаву, око 150.000 m² 

     
9) ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ 

Податак о броју и локацијама дивљих депонија доставља Секретаријат за заштиту 

животне средине. 

    
 10) КАНАЛИЗАЦИОНE  ШАХТE 

 
 

Р.б

р 
Градска општина 

Број  

канализационих 

шахти 

Напомена 

 

1 Медијана  2.471 
број шахти који је одређен 

Програмом, може се повећати за 

10%, уколико неко од корисника 

укаже на постојање глодара у 

шахтама. 

2 Палилула 4.579 

3 Пантелеј 2.842 

4 Црвени Крст 2.103 

5 Нишка Бања 805 

 
УКУПНО: 12.800 

 
 

      

      

11) НЕХИГИЈЕНСКА НАСЕЉА 
 

 
насеље Црвена звезда, насеље Сточни трг и  насеље Шљака. 

     

12) ОБЈЕКТИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НИША (ОБЈЕКТИ НА ГРАДСКОМ,  ПРИГРАДСКОМ И СЕОСКОМ ПОДРУЧЈУ) 

 

 
 

 
     12.1) ПУ “ ПЧЕЛИЦА “ – НИШ -  ВРТИЋИ 

  
Р.б

р 
Назив објекта Адреса објекта  

Градска 

општина 
Напомена 

1 Вртић “Свитац“ Ул. Ратка Јовића 14  Црвени Крст   

2 Вртић “Плави чуперак“ Ул. Бошка Бухе 8  Медијана   

3 Вртић “Лептирић“ 
Ул. Јужноморавских 

бригада 13 
Медијана   

4 Вртић “Пинокио“ Ул. Сестре Баковић 19  Медијана   

5 Вртић “Вилин град“ Ул. Ђорђа Стаменковића 45  Пантелеј   

6 Вртић “Бајка“ Ул. Салвадора Аљендеа 4  Палилула   

7 Вртић “Маслачак“ Ул. Соколска 3  Медијана   

8 Вртић “Пепељуга“ Ул. Марина Држића 48  Палилула   

9 Вртић “Палчић“ Ул. Наде Томић 21а  Медијана   

10 Вртић “Цврчак“ Булевар Немањића 23а  Медијана   

11 Вртић “Колибри“ 
Ул. Др Драгише Мишовића 

2  
Пантелеј   

12 Вртић “Бубамара“ Ул. Косовке девојке 1б  Пантелеј   
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13 Вртић “Невен“ Ул. Катићева 21 Медијана   

14 Вртић “Бамби“ Булевар Немањића 14  Медијана   

15 Вртић “Црвенкапа“ Ул. Мокрањчева бб  Палилула   

16 Вртић “Звончићи“ Ул. Романијска 4 Медијана   

17 Вртић “Славуј“ 
Ул. Др.Милутина Ивковића 

5  
Медијана   

18 Вртић “Петар Пан“ Ул. Ђердапска бб  Медијана   

19 Вртић “Бисер“ Ул. Школске чесме 7 Нишка Бања   

20 Вртић “Шврћа“ село Горња Топоница  Црвени Крст   

21 Вртић “Попај“ село Горњи Матејевац  Пантелеј   

22 Вртић „Панда“ Ул. Прибојска бб  Црвени Крст   

23 Вртић “Лане“ Ул.Станоја Бунушевца 4б  Палилула   

24 Вртић „Пахуљица“ Ул.Заплањска бб Нишка Бања   

25 Вртић „Сунце“ Булевар 12.фебруар 74 Црвени Крст   

26 Вртић „Зека“ 
Ул.Димитрија Туцовића 50, 

Медошевац 
Црвени Крст   

 

      

12.2) 
ПУ “ ПЧЕЛИЦА “ – НИШ - ПРОДУЖЕНИ   БОРАВАК   У   

ШКОЛАМА  

 
 

Р.б

р 
Назив објекта Адреса објекта  

Градска 

општина 
Напомена 

1 
ОШ “Радоје 

Домановић“ 

Ул. Генерала Милојка 

Лешјанина  бр.49  
Медијана   

2 
ОШ “Доситеј 

Обрадовић“ 

Ул. Краљевића Марка  

бр.13  
Медијана   

3 ОШ “Вожд Карађорђе“ 
Ул. Вожда Карађорђа  

бр.29  
Медијана   

4 ОШ “Цар Констанин“ Ул. Великотрнавска  бр.4  Медијана   

5 ОШ “Ћеле Кула“ Ул. Радних Бригада  бр.26  Медијана   

6 ОШ “Ратко Вукићевић“ Ул. Ратка Вукићевића  бр.5  Медијана   

7 ОШ “Учитељ Таса“ Ул. Рајићева  бр.24  Медијана   

8 ОШ “Свети Сава“ Ул. Гарсија Лорке  бр.1  Медијана   

9 ОШ “Душан Радовић“ Ул. Ђердапска  бр.45  Медијана   

10 ОШ “Његош“ Ул. Књажевачка бр.2  Пантелеј   

11 ОШ “Чегар“ 
Ул. Јеремије Живановића  

бр.13 
Пантелеј   

12 ОШ “Мирослав Антић“ Ул. Књажевачка  бр.156  Пантелеј   

13 ОШ “Стефан Немања“ 
Ул. 2.пролетерске бригаде  

бр.1  
Пантелеј   

14 ОШ “Краљ Петар I“ Ул. Војводе Путника  бр.1  Палилула   

15 
ОШ “Бранко 

Миљковић“ 

Ул. Љубомира Николића  

бр.3  
Палилула   

16 ОШ “Коле Рашић“ Ул. Здравке Вучковић  бр.9  Палилула   

17 
ОШ “Сретен 

Младеновић Мика“ 
Ул. Шабачка  бр.20  Палилула   

18 ОШ “Вук Караџић“ Ул. Београдска  бр. 2  Црвени Крст   

19 
ОШ “Иван Горан 

Ковачић“ 

Ул.Иван Горан Ковачић 

бр.14 
Нишка Бања   

20 
ОШ “Бубањски Хероји 

“ 
Ул. Бубањски Хероји  бр.1  Палилула   
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21 
ОШ “др Зоран Ђинђић 

“ 

Ул.Павла Софрића бр.44, 

Брзи Брод 
Медијана  

22 

Школа за основно и 

средње образовање 

„Царица Јелена“ 

Ул. Гоце Делчева бр.2а Палилула   

      

      

12.3) 
ПУ “ ПЧЕЛИЦА “ – НИШ - МАЛОПРОДАЈНИ  ОБЈЕКТИ  У  

ШКОЛАМА 

 
 

Р.б

р 
Назив објекта Адреса објекта  

Градска 

општина 
Напомена 

1 ОШ “Свети Сава“ Ул. Гарсија Лорке  бр.1  Медијана   

2 ОШ “Мирослав Антић“ Ул. Књажевачка  бр.156  Пантелеј   

3 Економска школа Ул. Мајаковског бр.2  Медијана   

 
   

 
     

12.4)  ПУ “ ПЧЕЛИЦА “ – НИШ - ОБЈЕКТИ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПРИПРЕМНИ 

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Р.б

р 
Назив објекта Адреса објекта  Градска општина Напомена 

16 ОШ ''Цар Константин" 
Ул. Великотрнaвска 

бр.4 

Медијана 

 
 

17 ОШ '' Ћеле Кула '' 
Ул. Радних бригада 

бр.26 

Медијана 
 

18 ОШ „Душан Радовић“ Ул. Ђердапска бр.45 Медијана  

19 ОШ '' Свети Сава '' Ул .Гарсија Лорке  бр.1 Медијана  

20 ОШ ''Др Зоран Ђинђић'' 
Ул.Павла Софрића 

бр.44, Брзи Брод 

Медијана 
 

14 
ОШ ''Бранко Миљковић 

'' 

Ул. Љубомира 

Николића бр.3 

Палилула 
 

7 
ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 
Ново Село 

Палилула 
 

8 
ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 
Горње Међурово 

Палилула 
 

9 
ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 
Доње Међурово 

Палилула 
 

10 
ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 
Мрамор 

Палилула 
 

11 
ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 
Крушце 

Палилула 
 

12 
ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 
Лалинац 

Палилула 
 

13 
ОШ ''Десанка 

Максимовић'' 
Чокот 

Палилула 
 

6 ОШ ''Бранко Радичевић '' Габровац Палилула  

2 
ОШ '' Иван Горан 

Ковачић''   
Прва Кутина Нишка Бања  

3 
ОШ "Јован Јовановић 

Змај" 
Малча Пантелеј  

4 
ОШ "Јован Јовановић 

Змај" 
Јасеновик Пантелеј  

3 
ОШ "Јован Јовановић 

Змај" 
Врело Пантелеј  
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4 
ОШ "Јован Јовановић 

Змај" 
Ореовац Пантелеј  

5 
ОШ ''Сретен 

Младеновић Мика'' 
ул. Шабачка  бр.20 Палилула  

21 МК "Ратко Јовић" Ул. Ратка Јовића бр.14 Црвени Крст  

22 МК "Горња Врежина" Горња Врежина Пантелеј  

15 
ОШ ''Бранко Миљковић 

'' 
Суви До Палилула  

22 МК "Доња Врежина" Доња Врежина Пантелеј  

 

 

 

13) ОБЈЕКТИ ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ИСТУРЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА НА 

СЕОСКИМ ПОДРУЧЈИМА И ОБЈЕКТИ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

    

   

    

      13.1)  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
   

Р.б

р 
Назив објекта Адреса објекта  Градска општина Напомена 

1 
ОШ ''Његош'' -   матична 

школа 
Ул. Књажевачка 2  Пантелеј   

2 
ОШ ''Његош'' - Основно 

образовање одраслих 

Ул. Трг Краља 

Милана  бр.8 
Медијана   

3 ОШ ''Вук Караџић'' Ул. Београдска   бр.2 Црвени Крст   

4 
ОШ "Иво Андрић" -   

матична школа    

Ул. Бранка 

Бјеговића бр.24А 

Црвени Крст 
  

  
5 

ОШ "Иво Андрић" - 

Д.Комрен 
Ул.Прибојска бр.113 

6 
ОШ "Иво Андрић"- 

Чамурлија 
  Чамурлија 

7 ОШ "Радоје Домановић" 

Ул. Генерала 

Милојка Лешјанина 

бр.49 

Медијана   

8 
ОШ ' Коле Рашић '' Ул. Здравке 

Вучковић  бр.9  

Палилула 
  

9 ОШ '' Вожд Карађорђе '' 
Ул. Вожда 

Карађорђа  бр.29 
Медијана   

10 
ОШ '' Краљ Петар I '' -   

матична школа    

Ул. Војводе Путника 

бр.1 
Палилула 

  

 
11 

ОШ '' Краљ Петар I '' - Паси 

Пољана 
  Паси Пољана Палилула 

12 ОШ ''Учитељ Таса'' Ул. Рајићева  бр.24 Медијана   

13 ОШ „Ратко Вукићевић“ 
Ул. Ратка 

Вукићевића  бр.5 
Медијана   

14 ОШ''Доситеј Обрадовић'' 
Ул. Краљевића 

Марка бр.13 
Медијана   

15 ОШ ''Цар Константин" 
Ул. Великотрнaвска 

бр.4 
Медијана   

16 
ОШ ''Чегар'' -   матична 

школа    

Ул. Јеремије 

Живановића бр.13 Пантелеј 

  

17 ОШ ''Чегар''  - Г.Врежина   Горња Врежина 

18 
ОШ ''Бранко Миљковић '' -   

матична школа    

Ул. Љубомира 

Николића бр.3 Палилула 
 

19 ОШ ''Бранко Миљковић '' -   Суви До 
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Суви До 

20 ОШ '' Ћеле Кула '' 
Ул. Радних бригада 

бр.26 
Медијана 

  

  

21 
ОШ '' Бубањски Хероји '' -   

матична школа    

Ул. Бубањски 

Хероји  бр.1 
Палилула 

 
22 

ОШ '' Бубањски Хероји '' - 

Милка Протић 
 нас. Милка Протић 

23 ОШ "Стефан Немања" 
Ул. 2.пролетерске 

бригаде  бр.1 
Пантелеј   

24 ОШ '' Свети Сава '' 
Ул.Гарсија Лорке  

бр.1 
Медијана   

25 
ОШ ''Сретен Младеновић 

Мика'' 
Ул. Шабачка бр.20 Палилула   

26 
ОШ "Мирослав Антић"  -   

матична школа    

Ул. Књажевачка 

бр.156 
Пантелеј 

 
27 

ОШ "Мирослав Антић" - 

Д.Врежина 
  Доња Врежина 

28 ОШ „Душан Радовић“ Ул. Ђердапска бр.45 Медијана 
  

  

29 
ОШ '' Иван Горан Ковачић''  

-   матична школа    

Ул.Ивана Горана 

Ковачића бр.14 

Нишка Бања   30 
ОШ '' Иван Горан Ковачић'' 

- Нас.Н.Тесла 
  Нас.Н.Тесла 

31 
ОШ '' Иван Горан Ковачић'' 

- Прва Кутина 
  Прва Кутина 

32 
ОШ''Бранко Радичевић ''  -   

матична школа    

Габровац, Победе 

бр.72  

Палилула   33 
ОШ''Бранко Радичевић '' - 

Бербатово 
  Бербатово 

34 
ОШ''Бранко Радичевић '' - 

Вукманово 
  Вукманово 

35 
ОШ "Карађорђе"  -   

матична школа    

Горњи Матејевац 

18204  

Пантелеј  36 
ОШ "Карађорђе" - Кнез 

Село 
Кнез Село 

37 
ОШ "Карађорђе" - 

Д.Матејевац 
Доњи Матејевац 

38 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

-   матична школа    

Чокот, Ново Село 

18250 

Палилула  

39 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

- Насеље 9.мај 
  Насеље 9.мај 

40 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

- Д.Међурово 
  Доње Међурово 

41 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

- Г.Међурово 
  Горње Међурово 

42 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

- Крушце 
  Крушце 

43 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

- Бубањ 
  Бубањ 

44 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

- Мрамор 
  Мрамор 

45 
ОШ ''Десанка Максимовић'' 

- М.Поток 
  Мраморски Поток 

46 ОШ ''Десанка Максимовић''   Лалинац 
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- Лалинац 

47 
ОШ ''Бранислав Нушић'' -   

матична школа    
Доња Трнава 

Црвени Крст 
 

48 
ОШ ''Бранислав Нушић'' - 

Горња Трнава 
  Горња Трнава 

49 
ОШ ''Бранислав Нушић'' - 

Горња Топоница 
  Горња Топоница 

50 
ОШ ''Бранислав Нушић'' - 

Мезграја 
  Мезграја 

51 
ОШ ''Бранислав Нушић'' - 

Суповац 
  Суповац 

52 
ОШ ''Бранислав Нушић'' - 

Сечаница 
  Сечаница 

53 
ОШ ''Ђура Јакшић'' -   

матична школа    
Јелашница 

Нишка Бања 
  

 

54 
ОШ ''Ђура Јакшић'' - 

Д.Студена 
  Доња Студена 

55 
ОШ ''Ђура Јакшић'' - 

Просек 
  Просек 

56 
ОШ ''Ђура Јакшић'' - 

Чукљеник 
  Чукљеник 

57 
ОШ ''Надежда Петровић'' -   

матична школа    
Сићево 

Нишка Бања 
  

 
58 

ОШ ''Надежда Петровић'' - 

Островица село 
  Островица село 

59 
ОШ '' Стеван Синђелић''  -   

матична школа    
Каменица 18204 

Пантелеј 
  

 
60 

ОШ '' Стеван Синђелић'' - 

Церје 
  Церје 

61 
ОШ '' Стеван Синђелић'' - 

Бреница 
  Бреница 

62 
ОШ ''Војислав Илић-

Млађи''  -   матична школа    
Хум 

Црвени Крст    

63 
ОШ ''Војислав Илић-

Млађи'' - Г.Комрен 
  Г.Комрен 

64 
ОШ ''Војислав Илић-

Млађи'' - Рујник 
  Рујник 

65 
ОШ ''Војислав Илић-

Млађи'' - Лесковик 
  Лесковик 

66 
ОШ ''Први Мај'' -   матична 

школа    

Трупале, 

Железничка бб 

18211 Црвени Крст 

  

  

  

  

  
67 ОШ ''Први Мај'' - Вртиште 

Вртиште,Јастребачк

а бб,18211 

68 
ОШ ''Лела Поповић'' -   

матична школа    
Миљковац 18202  

Црвени Крст   

69 
ОШ ''Лела Поповић'' - 

Паљина 
  Паљина 

70 
ОШ ''Лела Поповић'' - 

Велепоље 
Велепоље 

71 
ОШ ''Лела Поповић'' - 

Палиграце 
Палиграце 

72 
ОШ ''Лела Поповић'' - 

Кравље 
  Кравље 
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73 
ОШ "Милан Ракић" -   

матична школа    

Медошевац 

Д.Туцовића 50 
Црвени Крст 

  

 
74 

ОШ "Милан Ракић" - 

Поповац 
  Поповац 

75 

Школа за основно и средње 

образовање „Царица 

Јелена“ 

Ул. Гоце Делчева 

бр.2 
Палилула   

76 
"Бубањ" Специјална школа 

са домом ученика  

Ул. Бубањски хероји 

бр.3 
Палилула   

77 
ОШ "Јован Јовановић Змај" 

-   матична школа    
Малча 18207  

Пантелеј 
 

78 
ОШ "Јован Јовановић Змај" 

- Ореовац 
  Ореовац 

79 
ОШ "Јован Јовановић Змај" 

- Пасјача 
  Пасјача 

80 
ОШ "Јован Јовановић Змај" 

- Врело 
  Врело 

81 ОШ ''Др Зоран Ђинђић'' 
Ул.Павла Софрића 

бр.44, Брзи Брод 
Медиjана 

 

 

 
         

          

13.2) СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

  
 

Р.б

р 
Назив објекта Адреса објекта  Градска општина Напомена 

1 

Гимназија ''Бора 

Станковић'' 

Ул. Вожда 

Карађорђа бр.27  
Медијана 

Kористе 

исту зграду  

и павиљон 

у дворишту 
Прва нишка гимназија  

''Стеван Сремац'' 

Ул. Вожда 

Карађорђа бр.27  

2 
Гимназија ''Светозар 

Марковић'' 

Ул. Бранка 

Радичевића бр.1  
Палилула 

 

3 Гимназија ''9. Мај'' 
Ул. Јеронимова 

бр.18  
Медијана 

 

4 

Економска школа 
Ул. Мајаковског 

бр.2  
Медијана 

Kористе 

исту зграду 

 

Трговинска школа 
Ул. Мајаковског 

бр.2  
Медијана 

Угоститељско-туристичка 

школа 

Ул. Мајаковског 

бр.2  
Медијана 

5 Средња стручна школа Ул. Београдска бр.22  Црвени Крст  

6 Машинска школа 
Ул. Шумадијска 

бр.1-а  
Палилула   

7 ЕТШ "Никола Тесла" 
Ул. Александра 

Медведева бр.18  
Црвени Крст   

8 
ЕТШ "Мија 

Станимировић"  

Булевар св. Цара 

Константина 

бб,Ниш 

Палилула   

9 

Прехрамбено-хемијска 

школа 

Ул. Генерала 

Милојка Лешјанина 

бр.23  

Медијана 

Kористе 

исту зграду 

 

Школа моде и лепоте 

Ул. Генерала 

Милојка Лешјанина 

бр.23  

Медијана 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга, 

брoj 404-1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске дератизације на 

територији Града Ниша за 2020. годину, објављеном дана 29.04.2020. године на 

порталу Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и на званичноj интернет 

страници Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ;   

 

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ  

СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: 

 

а) Изјаву понуђача - попуњену и потписану, уколико понуђач самостално 

подноси понуду,  

или 

Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену и потписану, уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, 

или 

Изјаву групе понуђача – попуњену и потписану, уколико понуду подноси група 

понуђача. 

 
Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа. 

 

б) Важећe решење
1
 за обављање делатности дератизације, издато од стране 

Министарства здравља Републике Србије;  

 

в) Важеће решење, издато од стране Министарства заштите животне средине 

Републике Србије
 

(oдносно надлежних органа/министарстава Републике Србије у 

моменту издавања дозволе/решења) о регистрацији производа - хемијских средстава 

којима ће се вршити третирање и којима је одобрено њихово стављање у промет, а које 

поседује произвођач, односно дистрибутер препарата, са безбедносним листом - 

(подразумевајући адекватну врсту препарата за третирање отвореног или затвореног 

типа простора); 

 

г) Изјаву, израђену на меморандуму понуђача и потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача, да ће након протека рока за подношење захтева за заштиту права, на 

писани позив Наручиоца, а пре закључења уговора, доставити Оперативни план и 

динамику реализације дератизације - уништавања мишева и пацова на територији 

Града Ниша у 2020. години, у свему у складу са Програмом систематске дератизације 

на територији Града Ниша за 2020. годину и његовом исправком; 

 

д)  Образац понуде са спецификацијом услуге, обрасцем структуре понуђене 

                                            
1
 У свему у складу са  чл. 14. и 15. Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник РС“, број 3/2017); 

 

10 Школа моде и лепоте Ул. 7. Јули број бр.8 Медијана   

11 ГТШ "Неимар" Ул. Београдска бр.18  Црвени Крст   

12 
Медицинска школа "Др. 

Миленко Хаџић" 
Ул. Зетска бр.55  Медијана   

13 
Правно-пословна школа 

Ниш 

Трг Краља Милана 

бр.8  
Медијана   

14 
Уметничка школа Ул. Првомајска бр.6  Медијана Kористе 

исту зграду 

 
Музичка школа Ул. Првомајска бр.6  Медијана 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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цене и упутством како да се попуни - попуњен и потписан; 

  

  ђ) Модел уговора - попуњен и потписан; 

 

е)  Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једна) бланко соло меница, 

копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа; 

 
Напомена: Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се потпис налази 

у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

 

ж) у случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне 

јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тачки 7. овог 

Упутства; 

  

з) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде 

- попуњен и потписан. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду 

тих трошкова у својој понуди; 

 
Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 

  

и) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, потпише и 

достави у склопу понуде.  

    

1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском 

језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак 

јавне набавке. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да 

поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик без 

обавезе овере од стране овлашћеног судског тумача.   

 

2.   Начин подношења понуде и посебни захтеви у погледу начина на који 

понуда мора да буде сачињена 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа 

Града Ниша - Служба за јавне набавке, Ул. Николе Пашића бр. 28, 18000 Ниш, 

канцеларија број 202 (на другом спрату), најкасније до 15.05.2020. године, до 12:00 

часова, непосредно или путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење 

понуда, у 13:00 часова, у просторијама Службе за јавне набавке, Ул. Николе Пашића 

бр. 28, 18000 Ниш, у сали број 211 (на другом спрату). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из 

конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, 

телефакс и e-mail подносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу 

седишта, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу 
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примаоца понуде - Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. Николе 

Пашића бр. 28, 18000 Ниш, (канцеларија број 202), број и назив јавне набавке, са 

назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Лице задужено за пријем понуде (референт) је дужно да, приликом пријема 

понуде/измене понуде/допуне понуде/опозива понуде, без одлагања, на коверти, 

односно кутији у којој се понуда налази, обележи датум и време пријема и да у 

деловодној документацији евидентира број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико референт уочи неправилности приликом пријема понуде/измене 

понуде/допуне понуде/опозива понуде (нпр. понуда није означена као понуда па је 

отворена, достављена је отворена или оштећена коверта и сл.), дужан је да о томе 

сачини писану службену белешку и достави је члановима комисије. Примљене понуде 

чува референт до момента отварања понуда када их предаје комисији.  

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављене понуде. Наручилац  ће, по пријему 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, прималац понуде Градска управа 

Града Ниша - Служба за јавне набавке, Ул. Николе Пашића бр. 28, 18000 Ниш, предаће 

понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и часа до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Понуда мора обавезно садржати попуњене и потписане све тражене 

обрасце из конкурсне документације или обрасце сачињене, попуњене и потписане од 

стране понуђача под условом да исти садрже све податке који су наведени у обрасцима 

из конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана 

штампаним словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног 

лица понуђача, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације. 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна у складу са 

Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14 - др. 

закон, 5/15, 44/18 и 95/18). Наиме, понуђач који у свом пословању не употребљава 

печат у складу са законом и оснивачким актом, није дужан да тражену документацију 

оверава печатом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попуњавати  и потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора бити потписана од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи из групе понуђача 

определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев Изјаве групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члaну 81. ЗЈН. У случају 

да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на 

коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу седишта, контакт 

особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача.  

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 

3.    Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4.   Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН 

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или 

опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

У случају измене или допуне понуде, понуђач је дужан да јасно назначи који део 

понуде мења, односно која документа накнадно доставља.  
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У случају опозива понуде, понуђач је дужан да јасно назначи да врши опозив 

понуде у виду изјаве која мора бити потписана. Опозвана понуда ће неотворена бити 

враћена понуђачу по спроведеном поступку јавног отварања понуда. 

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или 

на кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и 

текста „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на 

адресу: Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, Ул. Николе Пашића бр. 

28, 18000 Ниш, (канцеларија број 202, на другом спрату): 

 „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуге, брoj 404-

1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске дератизације на територији 

Града Ниша за 2020. годину - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуге, брoj 404-

1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске дератизације на територији 

Града Ниша за 2020. годину - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Опозив понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуге, брoj 404-

1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске дератизације на територији 

Града Ниша за 2020. годину - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуге, брoj 

404-1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске дератизације на 

територији Града Ниша за 2020. годину - „НЕ ОТВАРАТИ“. 

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

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих 

учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

 

5.   Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач,  нити да учествује у више заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом услуге, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу уговора 

понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду. 

 

6.   Понуда са подизвођачем/има  
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан 

је да у делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом услуге, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу уговора 

наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, назив и адресу седишта подизвођача, 

док је у Обрасцу понуде са спецификацијом услуге, обрасцем структуре понуђене цене 

и упутством како да се попуни, дужан да наведе проценат од укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета 

набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене 

конкурсном документацијом. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребна важећа дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност тог 

услова преко подизвођача којем је поверио извршења тог дела набавке. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују понуђач и сви 

подизвођачи.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен 
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и у уговору о јавној набавци, као и проценат од укупне вредности набавке и део 

предмета набавке који ће поверити подизвођачу. 

Пружалац услуге не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење уговора и раскинути уговор. 

Понуђач, oдносно Пружалац услуге, у потпуности одговара наручиоцу за 

извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да 

наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

 
7.    Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације 

Образац понуде са спецификацијом услуге, обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни и Моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи 

из заједничке понуде. 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2), и 4) 

и из члана 75. став 2. ЗЈН. Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН у ситуацији 

подношења заједничке понуде дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност овог услова. 

Додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета група понуђача 

испуњава заједно. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 

конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који 

обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

а може садржати и податке о: 

1) понуђачу који у име групе потписује уговор,  

2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто 

наручилац захтева конкурсном документацијом),  

3) понуђачу који издаје рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и  

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права, у 

супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача 

која је поднела заједничку понуду. 

У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити, 

и потписати све потребне обрасце дате у конкурсној документацији, у случају да се 

понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни и потпише све 

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача. 

Изјаву групе понуђача потписују сви понуђачи из групе понуђача. Сви понуђачи 

из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може 

поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 

име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако 

задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8.  Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, начина пружања 

услуге и рока важења понуде 
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8.1.   Начин и рок плаћања  

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун изабраног понуђача - 

Пружаоца услуге, у року који је у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 

68/2015, 113/2017 и 91/2019) и Правилником о начину и поступку регистровања 

фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају 

Централног регистра фактура  („Службени гласник РС“, број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), 

од дана достављања сваког извештаја и фактуре са тачно наведеним називом пружених 

услуга, оверене од стране надзорног органа. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

8.2.  Начин пружања услуге 

Начин и рокове пружања услуге дефинише понуђач коме је додељен уговор - 

Пружалац услуге, у Оперативном плану са динамиком реализације дератизације - 

уништавања мишева и пацова на територији Града Ниша у 2020. години, у свему у 

складу са Програмом систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину и његовом исправком (Оперативно - динамички план). 

 

8.3.   Рок важења понуде  

Рок важења понуде дефинишу понуђачи у Обрасцу понуде са спецификацијом 

услуге, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и исти не 

може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

9.    Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

Јединичне цене услуге дате у Обрасцу понуде са спецификацијом услуге, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни су фиксне и не могу 

се мењати до коначне реализације посла.  

Цена мора бити изражена са две децимале у складу са правилом заокруживања 

бројева. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова 

које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, потпише и 

достави у оквиру понуде. 

 

10.  Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача 

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде: 1 (једну) бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница 

и овлашћења Народне банке Србије, копију захтева за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке 

или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 

банке Србије, попуњено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа. 
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Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 

потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 

перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од највише 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и да меницу 

може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница платива на први позив и да је важећа и у случају да дође до промене лица 

овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 

промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења 

своју понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан 

Оперативни план са динамиком реализације дератизације - уништавања мишева и 

пацова на територији Града Ниша у 2020. години, у свему у складу са Програмом 

систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину и његовом 

исправком - (Оперативно - динамички план); 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан 

уговор о јавној набавци, а у складу са захтевима из конкурсне документације; 

- уколико понуђач са коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора, не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, а у складу са захтевима из 

конкурсне документације.    

 

II Понуђач коме je додељен уговор - Пружалац услуге, дужан је да у тренутку 

закључења уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење 

посла: 1 (једну) бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, копију захтева за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке 

или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне 

банке Србије, попуњено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 

потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 

перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у 

случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката 

и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Пружалац услуге не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац 

има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се 

продужи.  

Уколико се Пружалац услуге не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 

доброг извршења посла и/или уговореног рока за пружање услуге и/или уколико се 

приликом вршења стручног и инспекцијског надзора утврди да Пружалац услуге не 

пружа услуге у складу са Оперативно - динамичким планом, Наручилац може 
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реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора 

без ПДВ-а.  

 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба 

у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним 

прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који 

је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди 

утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

 Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке 

о поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, 

сагласно члану 14. ЗЈН. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице може 

упутитити на адресу: Служба за јавне набавке, Град Ниш – Градска управа града Ниша, 

Ул. Николе Пашића бр. 28, (канцеларија бр. 202, на другом спрату), 18000 Ниш, или 

електронском поштом: Јелена Величковић из Секретаријата за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај (Град Ниш – Градска управа града Ниша), e-mail: 

veljelena@gu.ni.rs и Јелена Петровић из Службе за јавне набавке (Град Ниш – Градска 

управа града Ниша), e-mail: Javne.nabavke@gu.ni.rs са напоменом: „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима - ЈН бр. 404-1/27У-2020-28“.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. ЗЈН. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

mailto:veljelena@gu.ni.rs
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. Негативне референце 

Наручилац може, сходно члану 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да 

је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 

поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. ЗЈН; 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор, након што му је уговор додељен; 

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда. 

 

15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјаву понуђача или Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању 

своје понуде поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности на снази у време подношења понуде. 

   

16. Изјава о независној понуди  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 
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Захтев за заштиту права се доставља непосредно писаним путем или 

препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Град Ниш – Градска управа града 

Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. Николе Пашића бр. 28, (канцеларија бр. 202, на 

другом спрату), 18000 Ниш, или електронском поштом на e-mail: 

Јavne.nabavke@gu.ni.rs , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева ускладу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

После доношења Oдлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или Oдлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 

заштиту права  је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 

3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана150. ЗЈН. 

Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале 

вредности износи 60.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре 

или после истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.   

Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. тачка 

1. ЗЈН у износу од 60.000 динара, а у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права 

понуђача у поступцима јавних набавки (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-

republicke-administrativne-takse.html) . 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138. - 167. ЗЈН. 

 

19. Рок за закључење уговора 

Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен 

понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти потпише, овери и достави 

наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана  пријема. 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5. ЗЈН. 

 

20. Измена током трајања уговора 
У складу са чланом 115. ЗЈН постоји могућност измене уговора о јавној набавци, 

тако што се укупна уговорена вредност не може повећати за више од 5% првобитно 

уговорене вредности услуга.  

У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, могућност измене уговора о јавној набавци 

постоји и у случају измене прописа који регулишу област која је предмет уговора. 

 

21. Укидање печата 

Ступањем на снагу измене Закона о привредним друштвима укида се коришћење 

печата за привредне субјекте. Закон је ван снаге ставио одредбе чак 10 закона и 107 

подзаконских аката у којима се помиње печат. Ниједна институција, банка или 

организација више нема право да захтева печат привредним друштвима или 

предузетницима.  

Употреба печата да приликом сачињавања понуде није обавезна. 

 

22. Начин достављања доказа  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 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 (пет) дана, не достави на 

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

одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у регистру који води 

Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) 

ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs . Понуђачи који се 

налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре и који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs не 

морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН: извод из регистра 

агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач 

односно, његов законски заступник, нису осуђивани за кривична дела која су наведена 

у члану 75. став 1. тачка 2) ЗЈН и потврде надлежног пореског органа и организације за 

обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном 

документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су 

исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, 

зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако 

је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

VI  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. ЗЈН 

И ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

поступку јавне набавке докаже да испуњава следеће услове за учешће у поступку јавне 

набавке: 

 

Услов из члана 26. ЗЈН и обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН које понуђач у 

поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Услов из члана 75. став 1. тачка 1. ЗЈН: да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2. ЗЈН: 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; 

3. Услов из члана 75. став 1. тачка 4. ЗЈН: 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; 

Напомена: Понуђач  је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији 

где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних 

дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању 

локалне самоуправе. 

4.    Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН: да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом, односно да има: 

- Важећe решење
2
 за обављање делатности дератизације, издато од стране 

Министарства здравља Републике Србије и  

- Важеће решење, издато од стране Министарства заштите животне средине 

Републике Србије
 

(oдносно надлежних органа/министарстава Републике Србије у 

моменту издавања дозволе/решења) о регистрацији производа - хемијских средстава 

којима ће се вршити третирање и којима је одобрено њихово стављање у промет, а које 

поседује произвођач, односно дистрибутер препарата, са безбедносним листом 

(подразумевајући адекватну врсту препарата за третирање отвореног или затвореног 

типа простора); 

5.      Услов из члана 26. и члана 75. став 2. ЗЈН:  

- да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима; 

- да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

Додатни услови из члана 76. став 2. ЗЈН које понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати: 

 

6. Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - технички капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има на располагању опрему и заштитна средства прописаних 

                                            
2
 У свему у складу са  чл. 14. и 15. Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник РС“, број 3/2017) 
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чланом 4. Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник РС“, број 3/2017) и најмање 4 (четири) возила; 

7.  Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или 

неодређено време) или Уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом 

о раду сходно чл. 197. до 202, најмање 5 (пет) извршилаца, од којих је један именован 

као лице одговорно за координацију.  

Извршиоци су дужни да у обављању послова дератизације поштују све заштитне 

мере за безбедност људи и животиња и животне средине, у складу са упутством за 

употребу и информацијама из безбедносног листа производа, у складу са законом. 

 

Докази:  

    

Испуњеност услова из члана 26. ЗЈН и обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачка 1), 2), и 4) и из члана 75. став 2. ЗЈН и додатних услова из члана 76. став 2. 

ЗЈН у погледу техничког и кадровског капацитета за учешће у поступку 

предметне јавне набавке доказује се достављањем: 
 

Изјаве понуђача - попуњене и потписане, уколико понуђач самостално подноси 

понуду,  

или 

Изјаве понуђача и подизвођача - попуњене и потписане (од стране овлашћеног 

лица понуђача и свих подизвођача), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 

потписану, 

или 

Изјаве групе понуђача - попуњене и потписане (од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду подноси група понуђача. 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде попуњена, и 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 

доставити овлашћење за потписивање. 

 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН за учешће у поступку 

предметне јавне набавке доказује се достављањем: 

 

1. Важећeг решења
3
 за обављање делатности дератизације, издатог од 

стране Министарства здравља Републике Србије  

и  

2. Важећег решења, издатог од стране Министарства заштите животне 

средине Републике Србије
 

(oдносно надлежних органа/министарстава Републике 

Србије у моменту издавања дозволе/решења) о регистрацији производа - хемијских 

средстава којима ће се вршити третирање и којима је одобрено њихово стављање у 

промет, а које поседује произвођач, односно дистрибутер препарата, са безбедносним 

листом (подразумевајући адекватну врсту препарата за третирање отвореног или 

затвореног типа простора). 

 

 

 

 

                                            
3
 У свему у складу са  чл. 14. и 15. Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник РС“, број 3/2017) 
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VII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_________________________________________из_______________, у 

поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину, испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, члана 75. став 2. ЗЈН, 

члана 76. став 2. ЗЈН и члана 26. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 да је регистрован је 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 и 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 да располаже неопходним техничким капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке има на располагању опрему и заштитна средства прописаних 

чланом 4. Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник РС“, број 3/2017) и најмање 4 (четири) возила;  

 да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да за извршење 

предметне јавне набавке има ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или 

неодређено време) или Уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом 

о раду сходно чл. 197. до 202, најмање 5 (пет) извршилаца, од којих је један именован 

као лице одговорно за координацију. Извршиоци су дужни да у обављању послова 

дератизације поштују све заштитне мере за безбедност људи и животиња и животне 

средине, у складу са упутством за употребу и информацијама из безбедносног листа 

производа, у складу са законом; 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину - поднео независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Дана ____.____. 2020. године  

                                                                                              П О Н У Ђ А Ч 

 

                                     _______________________  

                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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VIII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  _________________________________ из  __________________ 

и подизвођач/и  

_________________________________________  из   ______________________ 

_________________________________________  из   ______________________ 

_________________________________________  из   ______________________ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину, испуњавају посебно услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН и члана 75. 

став 2. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то:  

 да је регистрован је 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 и 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде; 

 

Понуђач_________________________________________из ____________, у 

поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину, испуњава додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН и услов из члана 26. ЗЈН, и 

то у погледу:  

 техничког капацитета, односно да за извршење предметне јавне набавке има на 

располагању опрему и заштитна средства прописаних чланом 4. Правилника о 

условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник 

РС“, број 3/2017) и најмање 4 (четири) возила;  

 кадровског капацитета, односно да за извршење предметне јавне набавке има 

ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора 

о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, 

најмање 5 (пет) извршилаца, од којих је један именован као лице одговорно за 

координацију. Извршиоци су дужни да у обављању послова дератизације поштују све 

заштитне мере за безбедност људи и животиња и животне средине, у складу са 

упутством за употребу и информацијама из безбедносног листа производа, у складу са 

законом; 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 
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услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину - поднео независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Дана ____.____. 2020. године   

 

               П О Н У Ђ А Ч 

 

                  _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                        ПОДИЗВОЂАЧ 

 

         _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 

 

               ПОДИЗВОЂАЧ 

 

    _______________________ 

             (потпис овлашћеног лица) 

 

               ПОДИЗВОЂАЧ 

 

    _______________________ 

                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава и потписује, заједно са 

овлашћеним лицем/има подизвођача, само уколико понуђач извршење предметне јавне 

набавке делимично поверава подизвођачу/има. Уколико има већи број учесника од места 

предвиђених у Обрасцу изјаве понуђача и подизвођача, потребно је да се наведени 

образац изјаве копира, попуни и потпише на напред наведени начин. 
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IX  ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача 

из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

____________________________________________  из  ____________________ 

____________________________________________  из  ____________________ 

____________________________________________  из  ____________________ 

____________________________________________  из   ____________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину, испуњавају посебно услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, члана 75. 

став 2. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, 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 и 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде; 

 

као и да заједно испуњавају додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН и услов из 

члана 26. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то у погледу: 

 

 техничког капацитета, односно да за извршење предметне јавне набавке имају 

на располагању опрему и заштитна средства прописаних чланом 4. Правилника о 

условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник 

РС“, број 3/2017) и најмање 4 (четири) возила;  

 кадровског капацитета, односно да за извршење предметне јавне набавке имају 

ангажовано по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора 

о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, 

најмање 5 (пет) извршилаца, од којих је један именован као лице одговорно за 

координацију. Извршиоци су дужни да у обављању послова дератизације поштују све 

заштитне мере за безбедност људи и животиња и животне средине, у складу са 

упутством за употребу и информацијама из безбедносног листа производа, у складу са 

законом; 
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и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да су понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину, поднели независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

Дана ____.____. 2020. године           

                П О Н У Ђ А Ч 

  

        _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

                        П О Н У Ђ А Ч 

 

        _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

                     

                                                                                                 П О Н У Ђ А Ч 

 

        _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                                  П О Н У Ђ А Ч 

 

        _______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужна су да попуне и потпишу сва овлашћена лица 

понуђача из групе понуђача. Уколико има већи број учесника од места предвиђених у 

Обрасцу изјаве групе понуђача, потребно је да се наведени образац изјаве копира, 

попуни и потпише на напред наведени начин. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГЕ, ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

у поступку јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање услуге 

спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину, у складу 

са Програмом систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину и 

његовом исправком; 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број   

ПИБ  

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

 

Предмет јавне набавке извршићемо:(у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција) 

а) самостално; 

б) са подизвођачима:  

Назив подизвођача  

Адреса седишта   

Матични број и ПИБ    

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

 

в) заједнички, у групи са: 

Назив понуђача из групе понуђача - члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   
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Назив понуђача из групе понуђача - члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

 

Назив понуђача из групе понуђача - члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

 

Назив понуђача из групе понуђача - члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ  

 
 

 
  

  

Р
ед

. 
б

р
. 

Р
ед

. 
б

р
. 
и

з 

П
р
о
гр

ам
а 

  ОБЈЕКАТ 
Јединица 

мере 

Оквирна 

количина 

Цена по 

јединици 

мере  

Укупна цена без 

ПДВ-а  

(колона 5=3*4) 

1 2 3 4 5 

1 1 Објекти колективног становања објекат 1.903     

2 2 Објекти индивидуалног становања објекат 44.100     

3 3 Пословни простор (објекти) Града Ниша објекат 43     

4 4 Парковске површине m
2
 437.567     

5 5 Гробља m
2
 1.259.500     

6 6 Депонија m
2
 325.600     

7 7 Пијаце m
2
 2.920     

8 8 Приобаље реке Нишаве m
2
 150.000     

9 9 
Дивље депоније у оквиру урбаног дела општина која се 

третира приликом извођења дератизације 
објекат 50 

  

10 10 Канализационe  шахтe шахт 12.800 
  

11 11 Нехигијенска насеља насеље 3 
  

12 12.1 ПУ „Пчелица“ Ниш - вртићи објекат 26     

13 12.2 ПУ „Пчелица“ Ниш – продужени боравак у школама објекат 22     

14 12.3 ПУ „Пчелица“ Ниш – малопродајни објекти у школама објекат 3 
  

15 12.4 
ПУ „Пчелица“ Ниш – објекти у којима се обавља 

припремни предшколски програм 
објекат 24 

  

16 13.1 Основне школе објекат 81 
  

17 13.2 Средње школе објекат 14 
  

 Укупна цена пружања услуге без ПДВ-а   
 

Напомена бр. 1: У складу са чланом 25. став 2. тачка 8. Закона о порезу на додату вредност, предметна услуга је ослобођена обавезе плаћања 

ПДВ-а. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

Укупна цена пружања услуге спровођења системске дератизације на територији 

Града Ниша за 2020. годину са свим зависним трошковима,  без урачунатог  ПДВ-а  
______________ динара 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ______ дана (не може бити краћи од 60 (шездесет) дана) од дана отварања понуда. 

 

ВРСТА ПРЕПАРАТА (који ће се користити у поступку систематске дератизације, подразумевајући адекватну врсту 

препарата за третирање отвореног или затвореног типа простора): 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дана __.__.2020. године                                                                                                             П О Н У Ђ А Ч 

                                                                                                                                                          _____________________ 
                                                                                                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

Упутство о попуњавању: У колони 4 унети цене по јединици мере без ПДВ-а (са трошковима набавке препарата који ће се користити 

за дератизацију, као и свим осталим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне услуге). У колони 5 унети укупну 

цену без ПДВ-а, као производ оквирне количине броја објеката, површина, насеља или броја шахти које се третирају (датих у колони 3) 

и цене по јединици мере без ПДВ-а (дате у колони 4) за сваку од позиција од 1 до 17. У колони „Укупна цена пружања услуге без ПДВ-

а“ унети збир свих цена датих у колони 5 за све позиције од 1 до 17.  

Напомена бр. 2: Понуђач je дужан да попуни и потпише Образац понуде са спецификацијом услуге, обрасцем структуре понуђене цене 

и упутством како да се попуни, чиме потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са спецификацијом услуге, обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни, потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити и потписати исти. Приликом пружања наведене услуге у цену понуде улазе и трошкови набавке препарата који ће се 

користити за дератизацију, као и сви остали зависни трошкови које понуђач има у реализацији предметне услуге. Планирани број 

објеката, површина, насеља или број шахти за третирање дератизацијом дефинисани су Програмом систематске дератизације на 

територији Града Ниша за 2020. годину и његовом исправком и Спецификацијом услуге спровођења систематске дератизације на 

територији града Ниша за 2020. годину. Наручилац задржава право да одступи од количина оквирно датих у Спецификацији услуге 

спровођења систематске дератизације на територији града Ниша за 2020. годину, а у складу са стварним потребама.   
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На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.2020. године,  

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

пружања услуге спровођења систематске дератизације  

на територији Града Ниша за 2020. годину 

 

 

  између уговорних страна: 

1. ГРАД НИШ  
Ниш, Ул. 7. јули  бр. 2  

матични број:17620541;  

ПИБ:100232752;  

који заступа Градоначелник  

Дарко Булатовић (у даљем 

тексту Наручилац) с једне 

стране, и  

 

2._________________________ 

___________________________ 

матични број:________________ 

ПИБ: ______________________  

кога заступа ________________  

___________________________ 

(у даљем тексту: Пружалац 

услуге) с друге стране.  

 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2020. године Понуђачу - Пружаоцу услуге, 

доделио Уговор о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске 

дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину, у складу са Програмом 

систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог Уговора буде пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. 

годину, у свему у складу са усвојеном понудом Пружаоца услуге брoj _____________ 

од ___.___.2020. године (у даљем тексту: понуда), Програмом систематске 

дератизације на територији Града Ниша за 2020. године, број 304-1/2020-03 од 

16.03.2020. године, као и његовом исправком, број 304-1/1/2020-03 од 07.04.2020. 

године (у даљем тексту: Програм са исправком). 

Саставни делови уговора су понуда Пружаоца услуге, Програм са исправком и 

Оперативни план и динамика реализације дератизације - уништавања мишева и пацова 

на територији Града Ниша у 2020. години (у даљем тексту: Оперативно - динамички 

план).  

Пружалац услуге ће услуге из става 1. (заокружити и попунити) пружити:  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

_____________________________________________ из ____________________  

_____________________________________________ из ____________________  

XI  МОДЕЛ УГОВОРА 
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_____________________________________________ из ____________________ 

 

в) заједнички, као група следећих понуђача:    

___________________________________  из _________________(носилац посла) 

___________________________________ из ___________________ (члан групе) 

___________________________________ из ___________________ (члан групе) 

___________________________________ из ___________________ (члан групе) 

 

Члан 2. 

Услуге из члана 1. овог Уговора, Пружалац услуге ће пружати професионално и  

стручно, ангажовањем квалификованог особља, искључиво регистрованим и 

атестираним препаратима, а у складу са важећим законима, правилницима, прописима, 

стандардима, уредбама, нормама квалитета и техничким условима који важе за ову 

врсту послова и у складу са Програмом са исправком и понудом. 

Пружалац услуге је дужан да у обављању послова дератизације поштује све 

заштитне мере за безбедност људи и животиња и животне средине, у складу са 

упуством за употребу и информацијама из безбедносног листа производа, у складу са 

законом. 

 

Члан 3. 

Пружалац услуге је дужан да након протека рока за подношење захтева за 

заштиту права, на писани позив Наручиоца, а пре закључења уговора, достави 

Оперативно - динамички план, у свему у складу са Програмом и у обавези је да 

предметне услуге из члана 1. овог Уговора пружи у складу са роковима и на начин 

дефинисаним у Оперативно - динамичком плану.   

 

Члан 4. 

Надзор над спровођењем Оперативно - динамичког плана и стручни надзор се 

поверава овлашћеној здравственој установи коју одреди Наручилац, а која је надлежна 

за праћење хигијенско-епидемиолошке ситуације на територији Града Ниша. 

Наручилац ће са изабраном здравственом установом закључити уговор о 

пружању услуге надзора и стручне контроле спровођења систематске дератизације, 

којим ће бити дефинисани услови надзора. 

Инспекцијски надзор вршиће санитарна, ветеринарска, пољопривредна и 

инспекција заштите животне средине, у складу са законским овлашћењима, уз редовно 

обавештавање Наручиоца.  

Уколико се приликом вршења стручног и инспекцијског надзора утврди да 

Пружалац услуге не пружа услуге у складу са Оперативно - динамичким планом, 

Наручилац може активирати средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла.  

 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

Укупна цена пружања услуге, дата у понуди Пружаоца услуге, а за услуге из 

члана 1. овог Уговора износи _______________ динара без урачунатог ПДВ-а, што 

представља и коначну цену уговорених услуга, с обзиром да исте не подлежу обавези 

опорезивања, сходно члану 25. став 2. тачка 8. Закона о порезу на додату вредност и у 

складу са Законом о заштити становништва од заразних болести. 

Јединичне цене из понуде Пружаоца услуге су фиксне и не могу се мењати до 

коначне реализације посла. 

Коначна вредност пружених услуга утврдиће се и платити применом јединичних 

цена услуга на стварну количину (обим) пружених услуга.  
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Измене током трајања уговора вршиће се у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, 

Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

финансијског плана за наредну буџетску годину и то највише до износа средстава која 

ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  

Укупна цена услуге обухвата и набавку препарата који ће се користити за 

дератизацију, као и све остале зависне трошкове које понуђач има у реализацији 

предметне услуге. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 

Члан 6. 

Пружалац услуге је дужан да изврши све припремне радње у смислу јавног 

оглашавања и информисања грађана, плакатирањем и преко средстава јавног 

информисања и да обавести Наручиоца, надзорни орган и инспекцијске службе о 

почетку и трајању дератизације. Пружалац услуге  је дужан да обавештава о својим 

дневним плановима установу која ће вршити стручни надзор, као и инспекцијске 

службе. Пружалац услуге  је дужан да након сваког извршеног третмана у објектима 

наручиоца, у роковима који су у складу са правилима струке, односно након 

ефективног деловања третмана, сакупи отпад, те обезбеди његово збрињавање у складу 

са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 

14/2016 и 95/2018 - др. закон), изван објеката Наручиоца, а у циљу спречавања 

загађења животне средине, као и ширења заразе. 

 

Члан 7. 

Пружалац услуге ће по извршеним пословима сачинити коначни Извештај и 

доставити га Наручиоцу у року од 30 (тридесет) дана од дана завршетка уговорене 

обавезе. 

Члан 8. 

Наручилац има право да затражи аналитичку проверу активне супстанце за 

уништавање мишева и пацова у лабораторији коју одреди Наручилац на терет 

Пружаоца услуге. 

Наручилац има право да врши контролу квалитета и динамику пружања услуге у 

било које време и без претходне најаве. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
Члан 9. 

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун Пружаоца услуге број 

________________________________ код __________________ банке, у року који је у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) и 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура  („Службени 

гласник РС“, број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), од дана достављања сваког извештаја и 

фактуре са тачно наведеним називом пружених услуга, оверене од стране надзорног 

органа. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Пружалац услуге je дужан да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу 

као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу, 

копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 
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овереним пријемом исте од стране пословне банке или извод из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање чији се 

потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити 

перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у 

случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката 

и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Пружалац услуге не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац 

има право да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се 

продужи.  

Уколико се Пружалац услуге не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 

доброг извршења посла и/или уговореног рока за пружање услуге и/или уколико се 

приликом вршења стручног и инспекцијског надзора утврди да Пружалац услуге не 

пружа услуге у складу са Оперативно - динамичким планом, Наручилац може 

реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора 

без ПДВ-а.  

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 11. 

Уколико Пружалац услуге не пружа предметне услуге у предвиђеном року, дужан је 

да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од 

вредности укупно уговорених услуга. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка 

Пружаоца услуге умањењем рачуна за обрачунати износ.  

Пружалац услуге се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења 

уговорне обавезе за завршетак посла у уговореном року, дошло због узрока за који 

Пружалац услуге није одговоран и ако за исте достави доказе. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у следећим 

случајевима: 

- уколико Пружалац услуге не пружа услуге у складу са Програмом и Оперативно 

- динамичким планом и 

- уколико Пружалац услуге не поступи по примедби и исту не отклони у року од 

10 (десет) дана, од дана пријема примедбе. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и достављања 

средства обезбеђења за добро извршење посла из члана 10. овог Уговора, а престаје да 

важи за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима 
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предвиђеним уговором и важећим законским прописима.  

 

Члан 14. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити уз претходни писани споразум 

између уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору. 

 

Члан 15. 

За све што није регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих законских прописа и подзаконских аката 

којима се регулише предмет уговора.  

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових 

саставних делова решаваће се споразумно, а спорове који не могу бити решени 

споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу. 

 

Члан 16. 

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених 

представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 

Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Пружалац услуге 1 (један) примерак. 

                                                 

                   ЗА НАРУЧИОЦА                                    

                        ГРАД НИШ   

                ГРАДОНАЧЕЛНИК                                ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ                                                                                                    

                                                                                            
 

              ______________________                                 ____________________ 

          Дарко Булатовић                                                                                  

 

НАПОМЕНА: Делове уговора означене * попуњава Наручилац. Модел уговора 

представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан 

са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде 

достави споразум са обавезно наведеним подацима - тачка 7 - Упутства понуђачима 

како да сачине понуду, односно податком о понуђачу који ће у име групе потписати 

уговор. Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају 

заједничке понуде подаци о члановима групе из групе понуђача, наћи ће се у оквиру 

члана 1. овог Уговора. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач доставља укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде за поступак јавне набавке мале вредности услуге, број 

404-1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске дератизације на 

територији Града Ниша за 2020. годину, како следи у табели: 

  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА  

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.  

 

Дана ___.___.2020. године                          

                                                                                                      П О Н У Ђ А Ч 

 

                              _______________________ 

                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНА: У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове 

израде узорка или модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) 

и трошкове прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих 

трошкова), исти је у обавези да достави Образац трошкова припреме понуде попуњен  

и потписан. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити и потписати Образац трошкова припреме понуде. 
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XIII  ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

_________________________________________________________________ 

   (име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из __________________, Ул. ______________________________ бр. ________, 

бр.л.к. _____________________________ ПУ __________________ овлашћује 

 

се да у име _____________________________________ из ________________, 

(назив понуђача) 

може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку мале вредности 

услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање услуге спровођења систематске 

дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину.  

 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 

отварања понуда. 

 

Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда предметне јавне 

набавке и у друге сврхе се не може користити. 

  

 

 

Дана: ___.___.2020. године 

                               П О Н У Ђ А Ч 

 

  ____________________ 
                          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да Овлашћење представника понуђача потпишу сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити и потписати Овлашћење представника понуђача. 
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XIV ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 

и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник 

РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. 

гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 

____________________________из ______________________, ____________________________,                                                                                                                                

       (назив правног лица)                            (место)                                       (адреса)                                                           

___________________________, __________________________ , __________________________, 

           (матични број)                                 (ПИБ)                                    (текући рачун) 

 

доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Град Ниш - Градска управа града Ниша, ПИБ: 100232752 и МБР: 17620541, 

Рачун Буџета Града Ниша: 840-157640-83; 

 

За поступак јавне набавке мале вредности услуге, број 404-1/27У-2020-28 - пружање 

услуге спровођења систематске дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину, 

достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 

___________________________ 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде број ___________од ____.____.2020. године, можете попунити на износ од највише 10% 

укупне вредности понуде без урачунатог ПДВ-a, као и да безусловно и неопозиво, без протеста 

и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршите наплату својих 

потраживања са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, 

односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица 

овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Пружаоца услуге, 

статусних промена код Дужника - Пружаоца услуге, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан 

Оперативни план са динамиком реализације дератизације - уништавања мишева и пацова на 

територији Града Ниша у 2020. години, у свему у складу са Програмом систематске 

дератизације на територији Града Ниша за 2020. годину и његовом исправком - (Оперативно - 

динамички план); 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан уговор о 

јавној набавци, а у складу са захтевима из конкурсне документације; 

- уколико понуђач са коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора, не поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла, а у складу са захтевима из конкурсне 

документације.    

                                                           

У ______________, ___.___.2020. године 

 

                                                                          ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

             .................................................................. 
НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити 1 (једну) 

бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом исте од стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије и копију картона депонованих потписа. 

 


