
 

 

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 404-103 

Дана: 19.10.2017.године 

МАЛИ ЗВОРНИК  

     

 

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде  

 

Подаци о предмету набавке: 

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним 

набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Дератизација 

објеката  и јавних површина 
 

Поштовани,  

 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Дератизацију објеката и 

јавних површина  . 

Молимо Вас да нам до 30.10.2017.године  до 11 часова доставите Вашу понуду за 

Дератизацију објеката и јавних површина 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена 

  Контакт особа :Зоран Бркић, 015/472-270 

  У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију и образац 

Изјаве. 

  Понуду доставити на адресу: „Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. 

Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник  Понуда за јавну набавку 

Дератизација објеката  и јавних површина број 404-103   - НЕ ОТВАРАТИ-„.    
   

  С поштовањем, 

 

 

Комисија за јавне набавке 

                                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1 

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂАЧА 

Понуда бр: _____________ 

 

         Понуда бр._________ од _____________ за  Дератизација објеката  и јавних 

површина 
 

Општи подаци о понуђачу 

 

  

Назив понуђача: 
________________________________________________________________________ 

  

Адреса понуђача: 
________________________________________________________________________ 

  

Овлашћено лице: 
________________________________________________________________________ 

  

Особа за контакт: 
________________________________________________________________________ 

  

Телефон: 
________________________________________________________________________ 

  

Телефаx: 
________________________________________________________________________ 

 

Е – маил: 
________________________________________________________________________ 

  

Број рачуна понуђача и назив банке: 
________________________________________________________________________ 

  

Матични број: 
________________________________________________________________________ 

  

ПИБ: 
________________________________________________________________________ 

  

 

 

Датум:                            Потпис одговорног лица понуђача:  

 

                                                           М.П. 



 

 

 

 
  СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКЕ  

-Дератизација објеката и јавних површина - 

 

 
Р.Бр. Опис добра Цена без ПДВ-а Износ без ПДВ-а 

1 

Дератизација 

објеката  и 

јавних 

површина 

  

УКУПНО без ПДВ-а  

УКУПНО са ПДВ-ом  

 

Опис:  

1. УКУПАН БРОЈ СТАМБЕНИХ  ЗГРАДА............................. 30 КОМ 

2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ....................................................1   

3.ШАХТОВИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ....................................... 100 КОМ 

4.ШАХТОВИ АТМОС. КАНАЛИЗАЦИЈЕ ...........................................10 КОМ 

5.УКУПНА  ДУЖИНА ОТВОРЕНИХ КАНАЛА..................................1000м 

6.ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ.............................. ................................. 9 ком 

7. ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ........................................................1 

8. КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ .................................................................  1 

9.УКУПНА ПОВРШИНА ПАРКОВА......................................................   1500м2 

10.УКУПНА  ПОВРШИНА ИГРАЛИШТА...................................................  1200м2 

11.УКУПНА ПОВРШИНА  ПИЈАЦЕ............................................................  400м2 

12. УКУПНА ДУЖИНА РЕКЕ ДРИНЕ......................................................  12000М2 

13.ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ............................................................................. 6 КОМ 

 

    

У цену морају бити урачунати  сви трошкови  

2.Плаћање: у року од __________________дана од дана испостављања фактуре. 

   Авансно плаћање није дозвољено 

 

Понуђач: 

                                           

М.П.            ______________________________________                          

           Потпис овлашћеног представника понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗЈАВА  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012,14/15,68/15), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ из 

_________________, 

Адреса: ______________________________________, испуњава све услове из члана 

75.  Закона, и то да: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) понуђач 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) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији. 

 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе 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 (члан 75. став 2. Закона).  

 

 

Напомена: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач   испуњава неки 

од наведених услова од понуђача се може тражити да поднесе одговарајуће 

документе којима потврђује испуњеност тог услова.  

  

Датум:      Одговорно лице понуђача 

___________      М.П.          _______________________________ 

 

 


