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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за 
урбанизам и заштиту животне средине  
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4719  Ф: +381 21 456 238 
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourb.vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 140-404-17/2017-02-П1 
 

ДАТУМ: 28.02.2017. 

 
Назив Наручиоца: 
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина –  
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине   
Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16  
 
 
 

На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 140-404-
17/2017-02 од 24.2.2017. године, Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине доноси  
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора 

ПАРТИЈА 1. – НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ  ДИФЛУБЕНЗУРОН 

ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“   
Ред. бр. ЈН ОП 3/2017 

У отвореном поступку за јавну набавку ДОБАРА - ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2, И ТО ЗА ПАРТИЈУ 1 – НАБАВКА 

ДОБАРА ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ  ДИФЛУБЕНЗУРОН ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“,  уговор о јавној набавци додељује се понуђачу 

„SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила Петровића бр. 79а, матични број: 20398825, ПИБ: 

105500883, који је поднео понуду бр. ПН – 004/17 од 21.2.2017. године, код Наручиоца заведену под 

бројем 140-648/2017 дана 24.2.2017.године, оцењену као прихватљиву, укупне вредности 50.036.400,00  

динара без пдв-а. 

Понуђач је понуду поднео самостално. 
Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од три дана од дана доношења.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
Наручилац је дана 20.1.2017. године сходно одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама  

донео, донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке ДОБАРА - ПРЕПАРАТИ ЗА 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 3/2017, обликоване по 
партијама од 1 до 2.,број: 140-404-17/2017-02.  После доношења Одлуке, Наручилац је донео и Решење 
о образовању комисије за предметну јавну набавку број: 140-404-17/2017-02 од  20.1.2017. године. 

- Наручилац је позив за подношење понуда у отвореном поступку  јавне набавке  и конкурсну 
документација истовремено објавио на Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана 
25.1.2017. године, а позив за подношење понуда је у складу са чланом 57 ЗЈН објављен на Порталу 
службених гласила и база прописа Републике Србије (tender@slglasnik.com).  

- До истека рока за подношење понуда т.ј. 24.2.2017. године до 12,00 часова на адресу Наручиоца 
је по јавној набавци ДОБАРА- ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/
mailto:tender@slglasnik.com
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ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2,  приспеле су  укупно две (2), понуде и то за сваку партију по 
једна понуда и то: 

1) За партију 1 - НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ  ДИФЛУБЕНЗУРОН ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“, 

 Број и датум под 
којим је понуда 
заведена 

Назив и седиште понуђача Датум и час пријема 

1.  140 - 648/2017     „SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота 
Михаила Петровића бр. 79а,   

24.2.2017. године,  у 10,35   

 

2) За партију 2 - НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 

ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (СЕРОТИП H – 14, СОЈ АМ 65-

35) „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“ 

 Број и датум под 
којим је понуда 
заведена 

Назив и седиште понуђача Датум и час пријема 

1.  140 - 650/2017     EMPORIO TEAM доо Београд, Партизанске 
авијације 4/II,   

24.2.2017. године,  у 11,20   

 
      Отварање понуд одављено је јавно, одмах након истека рока за подношење понуда у 12,30 

часова 24.2.2017. године о чему је сачињен Записник број140-404-17/2017-02. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записник отварању понуда број: 

140-404-17/2017-02-П1 од 24.2.2016. године, Комисија за предметну јавну набавку приступила је 
стручној оцени понуда и сачинила Изештај о стручној оцени понуда бр. 140-404-17/2017-02 дана 
27.2.2017. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда  бр. 140-404-17/2017-02 дана 27.2.2017. године,   Комисија 
за јавну набавку је констатовала следеће: 

1)Подаци о јавној набавци: 
- Назив Наручиоца: ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  
- Адреса Наручиоца: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, 
- Редни број јавне набавке: ЈН ОП  3/2017 
- Врста поступка: отворени поступак;    
- Врста предмета и предмет јавне набавке: ДОБАРА- ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2;   
       Назив и ознака из Општег речника набавки - 24452000  инсектициди; 
       - Предмет јавне набавке је обликован је у 2 партије и то: 

ПАРТИЈА 1. – Набавка добара ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДИФЛУБЕНЗУРОН ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“, 
Назив и ознака из ОРН : 24323400 ароматичне поликарбонске и карбонске киселине 

ПАРТИЈА 2. – Набавка добара ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
НА БАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (СЕРОТИП H – 14, СОЈ АМ 65-35) „ИЛИ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ“, 
Назив и ознака из Општег речника набавки - 24452000  инсектициди; 
 
Подаци о позицији у финансијском плану:  

- Средства за јавну набавку обезбеђена су Покрaјинском скуштинском одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/16) у оквиру раздела 11 – 
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Програм 0404 – Управљање 
заштитом животне средине, Програмска активност 1004 – Контрола штетних организама у  животној 
средини, функционална класификација 560 - Заштита животне средине некласификована на другом 
месту, позиција 426 - материјал, економска класификација 4265 – материјал за очување животне 
средине и науку, извор финансирања 01 00 – приходи буџета.  

- Подаци у Плану набавки: 1.1.1 
- Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена. 
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- Рок за достављање понуда утврђен позивом за достављање понуда био је закључно са 
24.2.2017. године до 12.00 часова. 

- У  поступку јавне набавке ДОБАРА- ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2,  учествовала су  укупно два (2) понуђача.  

 
          2)Процењена вредност јавне набавке: 
 Укупно процењена вредност јавне набавке добара - ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, Ред. бр. ЈН ОП 3/2017, обликоване по партијама од 1 до 2, износи:  
100.000.000,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 120.000.000,00 динара 
а процењена вредност посебно за сваку партију износи: 
-  Партија 1 –  Јавна набавка добара -  ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП  
ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ ДИФЛУБЕНЗУРОН „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“ -   50.037.500,00  
динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 60.045.000,00 динара  ; 
- Партија 2 – Јавна набавка  добара – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS (СЕРОТИП H – 14, СОЈ АМ 65-35) „ИЛИ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ   - 49.962.500,00 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 59.955.000,00 динара 
 
          3)Основни подаци о понуђачима:  
3.1.  ПАРТИЈА 1. – НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ  ДИФЛУБЕНЗУРОН ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“ :  
1)Комисија задужена за спровођење јавне набавке је констатовала да je по овој партији на адресу 
Наручиоца  благовремено, дана 24.2.2017. године до 12.00 часова, понуду поднео један (1) понуђач и то:   

 Број и датум 
под којим је 
понуда 
заведена 

Назив и седиште понуђача Датум и час пријема 

1.  140 - 648/2017 
од   24.2.2017. 
године 

  „SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила 
Петровића бр. 79а, матични број: 20398825, ПИБ: 
105500883 

24.2.2017. године,  у 10,35 
часова     

 
3.2)Испитивање понуда: 
Понуда је благовремена. 
 Испитивање понуде понуђача „SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила Петровића бр. 79а, 

матични број: 20398825, ПИБ: 105500883: 
Приликом испитивања да ли поднета понуда понуђача „SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила 
Петровића бр. 79а, матични број: 20398825, ПИБ: 105500883, садржи битне недостатке из члана 106. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), да 
ли је одговарајућа, да ли ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача и да ли 
прелази износ процењене вредности јавне набавке, Комисија за јавну набавку је констатовала: 
 

 увидом у Регистар понуђача који је у складу са одредбама члана 78. Закона, доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), утврђено је  да је понуђач   
„SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила Петровића бр. 79а, матични број: 20398825, 
ПИБ: 105500883, уписан у наведени регистар дана 20.5.2015. године (број предмета БПН: 
2107/2015), 

  

 увидом у понуду понуђача   „SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила Петровића бр. 79а, 
матични број: 20398825, ПИБ: 105500883, број: ПН – 004/17 од 21.2.2017. године,  Комисија је 
утврдила да је наведени понуђач доставио све доказе о испуњености услова захтеване 
конкурсном документацијом и то: 
-доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 
о јавним набавкама; 
-доказе о испњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом   
76. Закона о јавним набавкама који се односе на пословни и технички капацитет, а који су 
захтевани конкурсном документацијом; 
-да је доставио попуњене, потписане и оверене од стране овлашћеног лица, све обрасце 
захтеване конкурсном документацијом и исте поткрепио одговарајућим доказима; 

 да је понуђени рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда; 
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 да је доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, бланко соло 
регистровану меницу са меничним овлашћењем и депо картоном; 

 да понуђена укупна цена износи:  50.036.400,00 динара;  
 Наручилац закључује да је понуђач SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила Петровића бр. 79а, 
матични број: 20398825, ПИБ: 105500883, доказао да испуњава све услове за учешће у поступку јавне 
набавке захтеване конкурсном документацијом.   
На основу изнетог Наручилац констатује да је понуда понуђача   „SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота 
Михаила Петровића бр. 79а, матични број: 20398825, ПИБ: 105500883, благовремена и да не садржи 
битне недостатке из члана 106. Закона, одговараjућа је, не ограничава нити условљава права наручиоца 
или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке, те је оцењује 
као прихватљиву у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
3.3) Неблаговремених понуда није било. 

4)Понуде које су одбијене, разлози за  њихово одбијање и понуђена цена, тих понуда:   
              Комисија констатује да нема одбијених понуда; 
 

      5)Образложење евентуалног одбијања понуде због неуобичајено ниске цене:  /; 
 
      6)Начин примене методологије доделе пондера:  
 - прихватљиве и одговарајуће понуде осењиване су и рангиране у складу са критеријумом који је 
одређен конкурсном документацијом. 
- Критеријум за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке ДОБАРА- ПРЕПАРАТИ ЗА 
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2, за 
ПАРТИЈУ 1. – НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 
НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ  ДИФЛУБЕНЗУРОН ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“   је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА. 
- За потребе оцене понуде узеће се у разматрање укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
- прихватљиву и одговарајућу понуду по Партији 1, поднео је понуђач: 
SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила Петровића бр. 79а, матични број: 20398825, ПИБ: 
105500883,   који је понудио следеће: 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а       50.036.400,00 динара 

  Укупна понуђена цена са ПДВ-ом        60.043.680,00 динара 

Рок и начин плаћања  Вирмански, на рачун понуђача 10 дана од дана пријема 
исправног сачињеног рачуна 

 Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуда 

 
 Рангирање понуда: 

Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу понуда: 

 Место 
на ранг 
листи 

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача 

Понуђена цена -   без 
ПДВ-а   

1.  140 - 648/2017 од 
24.2.2017. године 

 SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота 
Михаила Петровића бр. 79а, матични број: 
20398825, ПИБ: 105500883 

 50.036.400,00 динара 

  
7)Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија 
На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  

а у складу са стручном оценом понуде и извршеним рангирањем прихватљивих понуда по критеријуму 
најнижа понуђена цена, Комисија предлаже Наручиоцу доношење Одлуке о додели уговора и 
закључење уговора о јавној набавци ДОБАРА- ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
АП ВОЈВОДИНЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2, за ПАРТИЈУ 1. – НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТ 
ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ АКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ  
ДИФЛУБЕНЗУРОН ИЛИ „ОДГОВАРАЈУЋЕ“ са Понуђачем SANI ECO VITA“доо, Београд, Пилота Михаила 
Петровића бр. 79а, матични број: 20398825, ПИБ: 105500883, који је поднео понуду бр. ПН – 004/17 од 
21.2.2017. године,   пошто је иста оцењена као прихватљива и најповољнија у отвореном поступку јавне 
набавке добара ЈН ОП 3/2017. 
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 Понуђач је понуду поднео самостално.   
 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама одговорно лице Наручиоца прихватило 
је предлог Комисије за јавну набавку, те је одлучено као у диспозитиву.  

  
 
 

 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:   
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана 

објављивања исте на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија захтева се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број: 840 -30678845-06 

уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 4) ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у складу са упутством о 
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници 
републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
 
           Владимир Галић 

 

 ОБРАДИО  Танкосава Чанак 

ПРЕГЛЕДАО/КОНТРОЛИСАО  Јанош Добаи 


