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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, у даљем 

тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 

29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2015-13 и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2015-13, припремљена је : 

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку редовно одржавање јавних зелених површина и чистоће у Кикинди у 

отвореном поступку 

ЈН бр. 13/2015 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

квалитет, количина и опис добара, начин 

спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок испоруке добара, евентуалне додатне 

услуге 

5 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 

и 76. закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

25 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 31 

VI Образац понуде 44 

VII Модел уговора 48 

VIII Образац структуре цене  53 

IX Образац трошкова припреме понуде 63 

X Образац изјаве о независној понуди 64 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. 

Закона 
65 

XII Образац потврде о реализацији закључених уговора 66 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: 

Наручилац: Општина Кикинда 

Адреса: Трг српских добровољаца 12, Кикинда 

Интернет страница: www.kikinda.org.rs 

 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и осталим  прописима и 

нормативима везаним за радове који су предмет јавне набавке. 

 

3.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број 13/2015 je редовно одржавање јавних зелених површина и 

чистоће у Кикинди 

 

4.  ЦИЉ ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. КОНТАКТ: 

Контакт: Maja Пилиповић и Одсек за јавне набавке 

Телефон: 

Факс: 

0230/410-191, 0230/410-195 

0230/410-205 

 

6. КОМИСИЈА: 

Maja Пилиповић, председник  

Душан Адамов, члан  

Славко Бован, члан  
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II ПОДАЦИ О ПРЕМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

Опис предмета: 
редовно одржавање јавних зелених површина и 

чистоће у Кикинди 

Назив из општег речника 

набавки: 
 Услуге у области хортикултуре 

Ознака из општег речника 

набавки: 
77300000 

 

 

Процењена вредност јавне набавке износи 8.166.666,66 динара без урачунатог ПДВ. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИСТОЋЕ У 

КИКИНДИ 

 

* ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ОДГОВАРА ЗА РЕДОВНО КОШЕЊЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УРЕДНОСТИ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, А ДА 

САМОСТАЛНО И ОДГОВОРНО ДОНОСИ ОДЛУКЕ О ПОТРЕБНОМ БРОЈУ 

КОШЕЊА И САКУПЉАЊА ЛИШЋА У СКЛАДУ СА ВРЕМЕНСКИМ 

УСЛОВИМА И ДА ПО ПОТРЕБИ, ПО ИСТОЈ ЦЕНИ МОРА ВРШИТИ КОШЕЊЕ 

И ВИШЕ ОД 12 ПУТА. О СВИМ СВОЈИМ КОРАЦИМА ОБАВЕШТАВА 

ОПШТИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ МЕСЕЧНИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЧИЈА СЕ ФОРМА 

И ОПИС НАЛАЗИ У ТАБЕЛИ: Форма месечног извештаја. 

Р.б. Опис послова Јед. мере Количина  

I Микронасеље (са Еко стазом)  112.000 м² 

1. 
Кошење траве, грабљење траве, утовар и одвоз на 

депонију (12 пута) 
m² 112000 

2. Грабљeње лишћа, одвоз лишћа (6 пута) m² 112000 

3. 

Сакупљање отпадака са травњака на 

„Микронасељу“ и екостази– 3x недељно x 4 недеље 

x 8 месеци, укупно 96 пута до краја 2015.године 

m² 112000 

4. 

Пражењење канти у Микронасељу, Светосавској 

улици и  на еко – стази- 3x недељно x 4 недеље x 8 

месеци, укупно96 пута до краја 2015. године 

ком 130 

5. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 112000 

ОПИС РАДОВА:  

А) Кошење траве,грабљење траве и одвоз материјала на депонију вршити увек након 

сакупљања отпадака са зелених површина. Ускладити динамику посла и временске услове 

током рада. 

Б) Грабљење лишћа мора се обавити пре било каквих радних операција, тј. прва операција 

мора да буде тзв.пролећно грабљење лишћа. Осталих 5 пута ускладити са временским 

условима током јесени и евентуално на крају лета и почетком јесени када се јавља велика 

нечистоћа изазвана одбацивањем плодова одређених дрвенастих садница. Неопходно је 

такође постићи договор са депонијом АСА Кикинда о прихватању отпалог лишћа, али и 

смећа са зелених површина. Потребно је наћи локацију на којој ће се лагеровати 

сакупљено лишће СА СВИХ НАПОМЕНУТИХ ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ, СА КОЈИХ 

СЕ СКУПЉА ЛИШЋЕ за производњу хумуса и лисњаче за цвеће.  

В) Сакупљање отпадака са травњака вршити три пута недељно, сваке недеље у месецу, 

закључно са 31.12.2015. године. Пражњење канти такође вршити три пута недељно, сваке 

недеље у месецу, закључно са 31.12.2015. године.  
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II Светосавска улица (9.000 м
2
) 

1. 
Кошење траве, грабљeње траве, утовар и одвоз (10 

пута) 
m² 9000 

2. Грабљење лишћа, одвоз лишћа (4 пута) m² 9000 

3. 

Сакупљање отпадака са зелених површина у 

Светосавској улици– 3x недељно x 4 недеље x 8 

месеци, укупно 96 пута до краја 2015. године 

m² 9000 

4. Чишћење канала- 3 пута до краја 2015. године m 2850  

ОПИС РАДОВА: 

А) Кошење траве,грабљење траве и одвоз материјала на депонију вршити увек након 

сакупљања отпадака са зелених површина. Ускладити динамику посла и временске услове 

током рада. Траву одвозити на депонију. 

Б) Грабљење лишћа мора се обавити пре било каквих радних операција, тј. прва операција 

мора да буде тзв.пролећно грабљење лишћа. Осталих 3 пута ускладити са временским 

условима током јесени и евентуално на крају лета и почетком јесени када се јавља велика 

нешистоћа изазвана одбацивањем плодова одређених дрвенастих садница. Неопходно је 

такође постићи договор са депонијом АСА Кикинда о прихватању отпалог лишћа, али и 

смећа са зелених површина. Потребно је наћи локацију на којој ће се лагеровати 

сакупљено лишће СА СВИХ НАПОМЕНУТИХ ЛОКАЦИЈА У ГРАДУ, СА КОЈИХ 

СЕ СКУПЉА ЛИШЋЕ за производњу хумуса и лисњаче за цвеће.  

В) Сакупљање отпадака са травњака вршити три пута недељно, сваке недеље у месецу, 

закључно са 31.12.2015. године.  

Г) Чишћење канала у Светосавској улици мора се вршити почетком пролећне сезоне- мај 

месец, једном средином сезоне- јул месец и једном крајем сезоне одржавања јавних 

зелених површина- октобар месец. 

III Градски трг (18.556 м
2
) 

 Пролећни радови( до краја 2015. године ) (укупна површина цветњака 190м²) 

1. 

Одгртање ружа- радна операција врши се почетком 

пролећа.Све руже налазе се на градском тргу. 

Неопходно је уклонити сву земљу којом су загрнуте 

руже  

ком 515 

2. 

Орезивање ружа- радна операција се врши почетком 

пролећа, након одгртања ружа. Орезивање треба 

обавити стручно, водећи рачуна о пупољцима. Све 

руже налазе се на градском тргу 

ком 515 

3. 

Окопавање ружа(1пут)- прво окопавање ружа 

обавити након одгртања и орезивања ружа, а након 

тога и изнивелисати површину ружичњака 

ком 515 

4. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина и на градском тргу– 3x недељно x 4 

недеље x 8 месеци, укупно 96 пута до краја 2015. 

године- Прво сакупљање отпадака неопходно је 

извршити пре првог кошења (од маја 2015.год. до 

краја 2015. год.) 

m² 17986 
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5.  

Кошење траве, сакупљање траве- 1 пут- Односи се 

на прво кошење на почетку сезоне одржавања. 

Операцију извршити машински, користећи 

механизацију у складу са висином траве. Кошење 

вршити увек након сакупљања отпадака. Скупљену 

траву одвозити на депонију тј.простор предвиђен за 

ту намену 

m² 17986 

6. 

Пролећно грабљење лишћа, сакупљање и одвоз 

лишћа (1 пут)- Пре кошења извршити грабљење 

лишћа на читавој површини трга. Након сакупљања 

сво лишће носити до места које је предвиђено за 

депоновање лисњаче. 

m² 17986 

 Одржавање до краја вегетације 

7. 

Кошење траве, грабљење траве, утовар и одвоз  

(11 пута)- Наставити кошење које ускладити са 

временским условима и увек се водити тиме да се 

пре кошења врши сакупљање отпадака са зелених 

површина на тргу 

m² 17986 

8. 

Окопавање шибља, чишћење прецветалих цветова 

ружа, плевљење шибља- Окопавање шибља на 

градском тргу вршити на локацији испред и око 

Православне цркве и испред ДДОРа. Окопавање се 

врши како би се поспешио раст и размножавање 

истих, а након окопавања обавезно је залити 

саднице. Могуће је ускладити динамику радова тако 

што ће се окопавање шибља вршити онда када се 

планира и заливање и натапање травњака. Тада 

извршити и плевљење шибља. Чишћење 

прецветалих цветова ружа, укупно 515 комада, 

вршити онда када се за то укаже потреба, тј одмах 

након појаве осушених цветова или пупољака. 

радни час 10 

Одржавање цветних партера на градском тргу, кружном току, Старом језеру и 

Кванташу 

9а. 

Набавка цвећа- набавка се мора извршити дан пре 

садње садница или тог дана, водећи рачуна да се 

ради о квалитетном садном материјалу који не 

поседује видљиве фитопатолошке и ентомолошке 

промене и оштећења. Извршити набавку садница: 

Vinka sp., Tagetes sp., Begonia sp., Celosia sp., Alysum 

sp. Број комада садница треба бити укупно 10150, а 

колика количина и којих садница ће се набављати 

зависи од Давалаца услуге. Саднице садити у 

цветним партерима на следећим локацијама: 

градски трг- код Споменика, кружном току, Старом 

језеру и Кванташу 

ком 10150 

9б. 

Фрезирање и грабљење земље на цветним 

партерима- операцију извршити пар недеља пре 

садње, а грабљење земље и нивелацију извршти пар 

m² 570 
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дана пре садње садница 

9в. 

Садња и заливање садница након садње 

једногодишњег цвећа- ископати рупе адекватне 

улегању читавог кореновог система садница, добро 

засадити садницу и након садње залити. Садњу 

садница извршити у првој половини маја месеца. 

ком 10150 

9г. 

Заливање цвећа- вршити током маја, јуна, јула, и 

августа месеца 3 пута недељно, а током септембра 2 

пута недељно, 1 пут у току октобра месеца, зависно 

и од временских услова- укупно 48 пута до краја 

вегетационог периода 

ком 10150 

9д. 

Кошење траве у цветним лејама, сакупљање траве, 

утовар и одвоз (12 пута)- Кошење траве вршити на 

цветној леји на Кванташу и светној леји на кружном 

току, након сакупљања отпадака и пре операције 

садње цвећа 

m² 450 

Одржавање седам цветних пирамида на градском тргу 

10а. 

Набавка цвећа- набавка се мора извршити дан пре 

садње садница или тог дана, водећи рачуна да се 

ради о квалитетном садном материјалу који не 

поседује видљиве фитопатолошке и ентомолошке 

промене и оштећења. Извршити набавку садница: 

Vinka sp.-пузава форма. Садњу извршити у свих 7 

цветних пирамида на градском тргу. 

ком 1050 

10б. 

Садња и прво заливање након садње садница 

једногодишњег цвећа- ископати рупе адекватне 

улегању читавог кореновог система садница, добро 

засадити садницу и након садње залити. Садњу 

садница извршити у мају месецу. 

ком 1050 

10в. 

Заливање цвећа- вршити током маја, јуна, јула, и 

августа месеца 3 пута недељно, а током септембра 2 

пута недељно, 1 пут у току октобра месеца, зависно 

и од временских услова- укупно 48 пута до краја 

вегетационог периода 

ком 1050 

10г. 

Набавка земље за цветне пирамиде- 210 литара 

тресета по цветној пирамиди. Неопходно је 

постојећу земљу у пирамидама помешати са 

тресетом и поново напунити пирамиде и извршити 

садњу 

литара 1470 

Одржавање цвећа на канделабрима 

11а. 

Набавка цвећа- набавка се мора извршити дан пре 

садње садница или тог дана, водећи рачуна да се 

ради о квалитетном садном материјалу који не 

поседује видљиве фитопатолошке и ентомолошке 

промене и оштећења. Извршити набавку садница: 

Pelargonium sp,Verbena, Asparagus, тамјаника-пузава 

форма. Садњу извршити у 560 саксија 

ком 1680 
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комбиновајући по три врсте у свакој саксији, по 

избору. 

11б. 

Садња и прво заливање након садње садница 

једногодишњег цвећа- посадити сваку садницу да 

корен добро улегне у саксију, добро засадити 

садницу и након садње залити. Садњу садница 

извршити у првој половини маја месеца. 

ком 1680 

11в. 

Заливање цвећа- вршити током маја, јуна, јула, и 

августа месеца 3 пута недељно, а током септембра 2 

пута недељно, 1 пут у току октобра месеца, зависно 

и од временских услова- укупно 48 пута до краја 

вегетационог периода 

ком 1050 

11г. 
Набавка земље за канделабре- 10 литара тресета по 

саксији.  
литара 5600 

11д. Набавка саксија за садњу ком 560 

12. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 18556 

13. 

Окопавање ружа (1 пут)- на средини вегетација, тј. 

Крајем лета извршити још једно окопавање ружа 

како би се оне припремиле за предстојећу сезону 

ком 515 

14. 

Орезивање живе ограде, сакупљање, утовар и одвоз 

одрезака- Обзиром да је врста која формира живу 

ограду на градском тргу спорорастућа, неопходно је 

извршити једно орезивање и то средином вегетације, 

нпр.у јулу или августу месецу 

m 300  

 Јесењи радови на градском тргу 

15. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (5 пута)- Грабљење лишћа започети 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 17986 

16. 

Загртање ружа- Загртање ружа извршити најбоље у 

новембру месецу. Прекрити их земљом, правећи 

купе од земље у чијем су центру руже. 

ком 515 

Одржавање дворишта ОУ Кикинда од почетка вегетације до 31.12.2015. године 

17а. 

Кошење траве у дворишту ОУ Кикинда, сакупљање 

траве и одвоз на депонију (12 пута)- вршити увек 

након сакупљања отпадака са зелених површина. 

Ускладити динамику посла и временске услове 

током рада. Траву одвозити на депонију. 

m² 900 

17б. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

m² 900 
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до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

17в. 

Орезивање дрвенастих и жбунастих форми у 

дворишту ОУ Кикинда- по потреби извршити 

напоменуту операцију орезивања жбунастих форми 

или дрвећа. Орезивање вршити крајем лета. 

Радни час 8 

17г. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина у на градском тргу– 3x недељно x 4 

недеље x 8 месеци, укупно 96 пута до краја 2015. 

године- Прво сакупљање отпадака неопходно је 

извршити пре првог кошења 

m² 900 

IV Новоизграђена јавна површина код паркинга (Ц2) 2.000 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљeње траве, утовар и одвоз на 

депонију (12 пута)- вршити увек након сакупљања 

отпадака са зелених површина. Ускладити динамику 

посла и временске услове током рада. Траву 

одвозити на депонију. 

m² 2000 

2. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 2000 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 2000 

V Стамбени блок ГА-5 775 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљeње траве, утовар и одвоз на 

депонију (12 пута) вршити увек након сакупљања 

отпадака са зелених површина. Ускладити динамику 

посла и временске услове током рада. Траву 

одвозити на депонију. 

m² 775 

2. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 775 

VI ДДОР пролаз 1.643 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљeње траве, утовар и одвоз на 

депонију (12 пута) вршити увек након сакупљања 

отпадака са зелених површина. Ускладити динамику 

посла и временске услове током рада. Траву 

одвозити на депонију. 

m² 1643 

2. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

m² 1643 
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трава буде сува и жута. 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 1643 

4. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 1643 

VII Простор испред ДНМ Гусле са игралиштем 550 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљeње траве, утовар и одвоз на 

депонију (12 пута) вршити увек након сакупљања 

отпадака са зелених површина. Ускладити динамику 

посла и временске услове током рада. Траву 

одвозити на депонију. 

m² 550 

2. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 550 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 550 

4. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 550 

VIII Потез од кружног тока до Трга српских добровољаца 2.800 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, сакупљање и одвоз траве, 

(12 пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 2800 

2. 

Подсејавање травњака извршити на оним местима 

на којима је дошло до уништавања траве. 

Неопходно је прво прекопати део травњака на коме 

нематраве, изнивелисати, бацити семе, поваљати и 

залити  

радни час 16 
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3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године-  укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 2800 

4. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 2800 

5. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 2800 

IX Стамбена зграда ГА-4 у Улици Браће Татића 1.935 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, сакупљање и одвоз траве 

(12 пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 1935 

2. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 1935 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 1935 

4. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 1935 

X Стамбени блок Галадска 4.841 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, сакупљање и одвоз траве 

(12 пута)- вршити увек након сакупљања отпадака 

са зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 4841 

2. 
Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 
m² 4841 
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поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 4841 

4. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 4841 

XI Угао код Интеза Банке 400 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, сакупљање и одвоз траве 

(12 пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 400 

2. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 400 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 400 

4. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 400 

XII Улица Немањина 420 м
2
 

1. 

Орезивање живе ограде, сакупљање, утовар и одвоз 

одрезака на депонију (2 пута-једном на почетку 

пролећне вегетације и једном током јесењег 

периода). Одреске односити на депонију на којој се 

лагерује и сакупљена трава после кошења 

m² 420 

XIII Улица Војводе Путника 700 м
2
 

1. Орезивање живе ограде, сакупљање, утовар и одвоз m² 700 
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одрезака (2 пута-једном на почетку пролећне 

вегетације и једном током јесењег периода)- 

Одреске односити на депонију на којој се лагерује и 

сакупљена трава после кошења 

XIV Стамбени блок у Улици Хајдук Вељкова 1.672 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, сакупљање и одвоз траве 

(12 пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 1672 

2. 

Натапање травњака (50 пута)- у складу са 

временским условима вршити заливање травњака, 

поготово у летњем периоду. Не сме се дозволити да 

трава буде сува и жута. 

m² 1672 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

три пута недељно, сваке недеље у месецу, закључно 

са 31.12.2015. године- укупно 96 пута до краја 

2015. године- Прво сакупљање отпадака неопходно 

је извршити пре првог кошења 

m² 1672 

4. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 1672 

XV СКИДАЊЕ МАЛИХ ОГЛАСА, ПАРТИ СА ДРВЕЋА И ПЛАКАТА НА 

ПЕШАЧКОЈ СТАЗИ 

1. Уклањање парти са 4 огласне табле, који се на истим 

налазе дуже од 7 дана-  3 x месечно x 8 месеци- 

укупно 27 x. Све огласне табле налазе се на четири 

локације на тргу 

ком 4 

2. Уклањање плаката и огласа са кружних постоља на 

пешачкој зони, који се на истим налазе дуже од 7 

дана-  3 x месечно x 8 месеци- укупно 27 x. Сва 

постоља налазе се на четири локације на тргу 

ком 4 

XVI Старо језеро 35.000 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (8 

пута)- вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 35000 

2. 

Грабљење лишћа на простору целог Старог језера, 

утовар и одвоз  (2 пут)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

m² 35000 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            О П Ш Т И Н А   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 13/2015 
страна 15 од 66 

 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

3. 

Одржавање ободног канала и површине под засадом 

тополе – тримерисање- радну операцију извршити 

током јуна или јула месеца, а након тримерисања 

скупити одреске и односити на депонију на којој се 

лагерује и сакупљена трава после кошења и одресци 

од живе ограде 

m
2
 11000  

4. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

два пута недељно, сваке недеље у месецу, укупно 8 

месеци - укупно 64 пута закључно са 31.12.2015. 

године 

m² 46000 

XVII Градски и  помоћни стадион и атлетски стадион 23.000 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз на 

депонију – Градски стадион (20 пута)- радове треба 

ускладити са почетком спортске сезоне на стадиону, 

а динамику послова уклопити са истом.  

m² 10000 

2. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз на 

депонију – помоћни и атлетски стадион (10 пута) 

радове треба ускладити са почетком спортске сезоне 

на стадиону, а динамику послова уклопити са истом. 

m² 13000 

3. 

Заливање травњака цревом на годишњем нивоу (50 

пута) у складу са временским условима вршити 

заливање травњака, поготово у летњем периоду. Не 

сме се дозволити да трава буде сува и жута. 

m² 23000 

4. Прихрањивање, заштита и подсејавање травњака   

4а. 

Набавка средстава за јесењу прихрану травњака и за 

пролећну прихрану- користити средства доступна на 

нашем тржишту која поседују декларацију. 

Придржавати се упитства и извршити прихрану 

једном у пролеће и једном у јесен. Вршити прихрану 

само главног стадиона. 

паковање од 

1 кг 
5 

4б. 

Третирање травњака средством врши углавном 

једна особа која мора у потпуности да прати сва 

упутства и упозорења назначена на паковању 

средства за прихрањивање травњака на спортским 

теренима 

радни час 16 

4в. 

Набавка семена за подсејавање травњака- набавити 

травнату смешу за семеном које се користи за сетву 

на спортским теренима. Није тачно прецизирана 

површина за подсејавање зато што је то немогуће са 

прецизношћу утврдити 

кг 5 

4г. 

Нивелисање и заливање дела подсејаног травњака- 

Прво извршити благо окопавање дела терена без 

траве, изнивелисати, посути ручно семе траве, затим 

m² 50 
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изваљати траву и залити 

5. 

Тримерисање површине око стадиона и на улазима у 

стадионе (10 пута)- вршити тримерисање на 

површинама која представљају улазни део на 

стадион испред стадиона као и у склопу стадиона 

m² 3900 

6. 

Плевљење траве на стазама вршити (4 пута)током 

године- неопходно је очистити све фуге на којим је 

изникла трава 

m² 160 

7.  

Целокупно сакупљање отпадака са травњака око 

стадиона, улазни део на стадион, дела у склопу 

стадиона и на трибинама вршити три пута недељно, 

сваке недеље у месецу, укупно 8 месеци - укупно 96 

пута закључно са 31.12.2015. године 

m² 5000 

8. 

Грабљење лишћа на главном стадиону- 4 пута до 

краја 2015. Године. Неопходно је, пре кошења, 

почетком јесењег периода и у току јесењег периода 

ограбити лишће које је присутно на терену, од 

дрвећа који граде заштитни појас зеленила око 

стадиона. Након сакупљања сво лишће носити до 

места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 10000 

XVIII Парк Бландаш 23.048 м
2
 

1. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пут)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 23048 

2. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (8 

пута)- вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 23048 

3. 

Орезивање буксуса (700 м
2
), сакупљање, утовар и 

одвоз одрезака (2 пта-једном на почетку пролећне 

вегетације и једном током јесењег периода). 

Одреске односити на депонију на којој се лагерује и 

сакупљена трава после кошења 

m² 700 

4. 

Орезивање лигуструма (353 м
2
), сакупљање, утовар 

и одвоз одрезака (2 пута-једном на почетку 

пролећне вегетације и једном током јесењег 

периода). Одреске односити на депонију на којој се 

лагерује и сакупљена трава после кошења 

m² 353 

5. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака вршити 

два пута недељно, сваке недеље у месецу, укупно 8 

месеци - укупно 64 пута закључно са 31.12.2015. 

године 

m² 23048 

6. Пражњење канти у парку Бладаш- вршити 2 пута ком 10 
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недељно, сваке недеље у месецу, 8 месеци до краја 

2015. године- укупно 64 пута 

                  XIX Kраља Петра I  7.500 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (10 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 7500 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 7500 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина у Улици Краља Петра I– 3x недељно x 4 

недеље x 8 месеци, укупно 96 пута до краја 2015. 

године 

m² 7500 

4. 

Чишћење канала- 3 пута до краја 2015. Године- 

чишћење канала извршити у априлу месецу, јулу 

месецу и октобру месецу, а након тога сам 

покупљени материјал однети на депонију на којој се 

лагерује скупљена трава, одресци од живе ограде, 

смеће од чишћења канала у Светосавској улици и 

тримерисања остатака на Старом језеру 

m 1500 

XX Путна лепеза Ловац 900 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 900 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 900 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина – 2x недељно x 4 недеље x 8 месеци, 

укупно 64 пута до краја 2015. године 

m² 900 

XXI Путна лепеза М24 200 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију 

m² 200 

2. Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и m² 200 
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одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина - 2x недељно x 4 недеље x 8 месеци, 

укупно 64 пута до краја 2015. године 

m² 200 

XXII Путни правац до Железничког гробља са путем ка Стрелишту 1000 

м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију 

m² 1000  

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 1000 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина– 2x недељно x 4 недеље x 8 месеци, 

укупно 64 пута до краја 2015. године 

m² 1000 

XXIII Део Тополског пута од Синђелићеве улице 700 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију 

m² 700 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 700 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина– 2x недељно x 4 недеље x 8 месеци, 

укупно 64 пута до краја 2015. године 

m² 700 

XXIV Стари Иђошки пут  12000 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију 

m² 12000 

2. 
Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (3 пута)- Грабљење лишћа извршити 
m² 12000 
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одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина– 2x недељно x 4 недеље x 8 месеци, 

укупно 64 пута до краја 2015. године 

m² 12000 

XXV потез од Кванташа 23000 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију 

m² 23000 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 23000 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина– 2x недељно x 4 недеље x 8 месеци, 

укупно 64 пута до краја 2015. године 

m² 23000 

XXVI Пут за БВС до пруге 200 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију 

m² 200 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 200 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина– 2x недељно x 4 недеље x 8 месеци, 

укупно 64 пута до краја 2015. године 

m² 200 

XXVII Рускоселски пут 1500 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (6 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију 

m² 1500 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

m² 1500 
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површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина у Светосавској улици– 2x недељно x 4 

недеље x 8 месеци, укупно 64 пута до краја 2015. 

године 

m² 1500 

XXVIII OДРЖАВАЊЕ МОКРИНСКОГ ГРОБЉА 200.000 м
2
 

*Напомена- одржавање
 
се односи на површину која је оивичена Ул.Краљевића Марка и Дистричком 

од ограде добровољног ватрогасног друштва од прве улазне улице у Баранду и пута за Кинђу 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (8 

пута)- вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 200000 

2. 

Грабљење лишћа на простору целог гробља, утовар 

и одвоз  (4 пут)- Грабљење лишћа извршити одмах 

на почетку пролећне сезоне и наставити одмах 

након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 200000 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са травњака и 

пражњење канти вршити три пута недељно, сваке 

недеље у месецу, закључно са 31.12.2015. године- 2x 

недељно x 4 недеље x 8 месеци, укупно 64 пута до 

краја 2015. године 

m² 200000 

XXIX “А” НАСЕЉЕ ДУЖ УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И ДЕЧИЈЕ 

ИГРАЛИШТЕ 15.000 m
2 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (10 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 15000 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 15000 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина у “А” НАСЕЉУ ДУЖ УЛИЦЕ ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА И ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА – 3x 

недељно x 4 недеље x 8 месеци, укупно 96 пута до 

краја 2015. године 

m² 15000 

XXX ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОКО ДОМА ЗДРАВЉА И СТРЕЉАНЕ У 

НАСЕЉУ НИКОЛА ФРАНЦУСКИ 3.000 m
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (10 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 
m² 3000 
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зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 3000 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина ОКО ДОМА ЗДРАВЉА И СТРЕЉАНЕ У 

НАСЕЉУ НИКОЛА ФРАНЦУСКИ – 3x недељно x 

4 недеље x 8 месеци, укупно 96 пута до краја 2015. 

године 

m² 3000 

XXXI ПОШУМЉЕНИ ПРОСТОР КОД ДОМА ЗДРАВЉА И 

КОШАРКАШКИ ТЕРЕН-Банинијево игралиште 3.300 m
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (10 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 3300 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 3300 

3. 

Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина са ПОШУМЉЕНОГ ПРОСТОРА КОД 

МЕДИЦИНЕ РАДА И ИГРАЛИШТА – 3x недељно 

x 4 недеље x 8 месеци, укупно 96 пута до краја 

2015. године 

m² 3300 

XXXII УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА И ПАРК ИСПРЕД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

СТАНИЦЕ 3.500 m
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање траве, утовар и одвоз (10 

пута) вршити увек након сакупљања отпадака са 

зелених површина. Ускладити динамику посла и 

временске услове током рада. Траву одвозити на 

депонију. 

m² 3500 

2. 

Грабљење и чишћење зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута)- Грабљење лишћа извршити 

одмах на почетку пролећне сезоне и наставити 

одмах након појаве првог опалог лишћа на зеленим 

површинама. Након сакупљања сво лишће носити 

до места које је предвиђено за депоновање лисњаче. 

m² 3500 

3. 
Целокупно сакупљање отпадака са зелених 

површина у Улици Ослобођења и парка испред 
m² 3500 
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железничке станице– 3x недељно x 4 недеље x 8 

месеци, укупно 96 пута до краја 2015. године 

    

 

 

НАПОМЕНА 1: За заливање и натапање травњака давалац услуге обавезује се да ће извршити  

бушење бунара у центру града и у Микронасељу, према Идејном пројекту и актима у складу са 

Законом о водама  (“Сл.гласник РС”, број 30/10 и 93/12). 

 

НАПОМЕНА 2: Давалац услуге се обавезује да ће евидентирати проблеме настале на градском 

мобилијару и да ће исте одржавати (оштећене клупе и канте за смеће, светла код светиљки, 

нестанак поклопца од светиљки који води до каблова за струју, лепљење и постављање 

плаката...). Такође је Давалац услуге обавезује да ће доставити скицу цветних рундела са тачно 

прецизираним распоредом садње цвећа- у складу са врстама из тендерске документације, 2 

недеље пре започињања садње, за коју ће сагласност дати надлежан Секретаријат за заштиту 

животне средине коју ће надлежни из ОУ проверити. 

 

НАПОМЕНА 3: Давалац услуге се обавезује да ће о свим радовима које извршава по месецима 

обавештавати Секретаријат за заштиту животне средине, који је надзор радова на терену, а 

исти ће даље извештавати Општинско веће и председника Општине. Такође је неопходно 

доставити МЕСЕЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ Секретаријату за заштиту животне средине, који је у 

обавези да о истом информише Општинско веће и председника Општине. Месечни извештаји 

морају да садрже следеће:  

- За који се месец доставља ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ 

- датуме када су који радови вршени, колико пута у току месеца, који алат је коришћен, 

колико се времена уређивала једна површина и колико је радника вршило радове на терену 

- детаљан опис радова са обавезним достављањем слика са терена (на слици мора постојати 

дигитално представљен датум, како би се утврдило да је он заиста од тог периода) пре 

започињања радова и након завршетка истих 

Контрола над МЕСЕЧНИМ ИЗВЕШТАЈИМА вршиће се тако што надзор Секретаријата за 

заштиту животне средине, након добијања извештаја одлази у обилазак терена и констатује 

чињенично стање, затим потпусује Месечни извештај који је доказ да су радови на терену 

обављени у складу са тендерском документацијом. Контролор-надзор ће бити лице које 

свакодневно треба да буде обавештено, од стране Давалаца услуге, који ће се радови тог дана 

вршити и Давалац услуге ће обавештавати контролора-надзор, током дана, о евентуалним 

променама. Контролор-надзор ће такође водити евиденцију радова на месечном нивоу. 

 

НАПОМЕНА 4: Испостава Фактуре за извршене радове доставља се заједно са овереним 

месечним извештајем од стране контролора-надзора Секретаријата за заштиту животне 

средине. 
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Одржавање травњака на свим наведеним локацијама подразумева кошење траве, грабљење 

траве, утовар и одвоз, према следећим категоријама: 

I категорија 

зависи од вегетације и доба године  

(20 пута годишње)                    (10.000 м
2
) 

Градски стадион (без помоћног и атлетског 

стадиона) 

II категорија 

зависи од вегетације и доба године  

(12 пута годишње)                  (47.152 м
2
) 

Микронасеље,Градски трг, Ц2, двориште 

ОУ, Стамбени блок ГА 4 и 5, Галадска, 

ДДОР пролаз, ДНМ Гусле са игралиштем, 

Интеза банка, Потез од кружног тока до 

Трга српских добровољаца, Партер испред 

Кванташке пијаце и на кружном току, 

Стамбени блок Х.Вељкова 

 

III категорија 

зависи од вегетације и доба године 

(10 пута годишње)                     (54.300 м
2
) 

 

Светосавска улица, , Краља Петра I, 

стадиони помоћни и атлетски, УЛИЦА 

ОСЛОБОЂЕЊА И ПАРК ИСПРЕД 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ, 
ПОШУМЉЕНИ ПРОСТОР КОД 

МЕДИЦИНЕ РАДА И КОШАРКАШКИ 

ТЕРЕН-Банинијево игралиште, ЗЕЛЕНА 

ПОВРШИНА ОКО ДОМА ЗДРАВЉА И 

СТРЕЉАНЕ У НАСЕЉУ НИКОЛА 

ФРАНЦУСКИ, “А” НАСЕЉЕ ДУЖ 

УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

IV категорија 

зависи од вегетације и доба године 

(6-8 пута годишње)                     (58.048 м
2
) 

Бландаш, Старо језерo  

V категорија 

зависи од вегетације и доба године 

(6 пута годишње)                     (239.500 м
2
) 

Путна лепеза „Ловац“, Путна лепеза М24, 

Путни правац до Железничког гробља са 

путем ка Стрелишту, Тополски пут, Стари 

Иђошки пут, Пут за БВС до пруге, 

Рускоселски пут, Гробље, потез од 

Кванташа 

УКУПНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА 409.000 м
2 

 

 

Одржавање травњака на свим наведеним локацијама подразумева сакупљање отпадака са 

зелених површина, према следећим категоријама: 
 

I категорија 

 (96 пута годишње)                    (93.002 м
2
) 

Градски трг, Ц2, Стамбени блок ГА 4 и 5, 

Галадска, ДДОР пролаз, ДНМ Гусле са 

игралиштем, Интеза банка, Потез од 

кружног тока до Трга српских добровољаца, 

Партер испред Кванташке пијаце, 

Микронасеље и Светосавска улица, 

Стамбени блок, Х.Вељкова, Краља Петра I, 

УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА И ПАРК ИСПРЕД 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ, 
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ПОШУМЉЕНИ ПРОСТОР КОД 

МЕДИЦИНЕ РАДА И КОШАРКАШКИ 

ТЕРЕН-Банинијево игралиште, ЗЕЛЕНА 

ПОВРШИНА ОКО ДОМА ЗДРАВЉА И 

СТРЕЉАНЕ У НАСЕЉУ НИКОЛА 

ФРАНЦУСКИ, “А” НАСЕЉЕ ДУЖ 

УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

II категорија 

 (64 пута годишње)                  (308.548 м
2
) 

Потез од Кванташке пијаце, Путна лепеза 

„Ловац“, Путна лепеза М24, Путни правац 

до Железничког гробља са путем ка 

Стрелишту, Тополски пут, Стари Иђошки 

пут, Пут за БВС до пруге, Рускоселски пут,  

Гробље, парк Бландаш, Старо језеро 

УКУПНО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА 401.550 м
2 

 

 

УКУПНО: 

Површине 409.000 м
2  - 

Кошење траве, грабљење траве, утовар и одвоз 

Површина 68.947 м
2  - 

заливање травњака  

Површина  3.900 м
2
 - тримерисање градски и помоћни стадион   

Површине 393.125 м
2
 – грабљење лишћа 

Површине  2.173 м
2
 - орезивање живе ограде, утовар и одвоз 

Површине 800 м
2
– цветно партерно уређење и одржавање 

Површине – на Градском тргу – орезивање и одржавање шибља, ружа 

Садња, постављање и одржавање саксијског цвећа на канделабре- 1.680 комада 

Цветне пирамиде на Градском тргу – 7 комада 

Садња једногодишњих цветница за цветне партере и цветне пирамиде- 11.200 комада 

Површине 401.550 м
2
- Одржавање чистоће на зеленим површинама- сакупљање отпадака и 

пражњење канти (10 канти у парку Бландаш, 130 канти у Микронасељу и Светосавској улици) 

 

 

 

 

 

                                               ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                              

                                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1. Закона); 

2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона); 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);  

4) 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 

(чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона); 

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

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона); 

 

1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

        Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

  

1) да поседује финансијски капацитет  

• да има минимално 50 милиона динара промета оствареног 2014. године 

• да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци 

 

2) да поседује кадровски капацитет 

• да има више од 40 ангажованих лица 

 

3) да поседује пословни капацитет 

• да је у периоду од последњих осам година (2007-2014. године)од објаве позива за 

подношење понуда има 3 године искуства на пословима одржавања зелених 

површина. 

 

4) да поседује технички капацитет 

• да има у власништву или у закупу механизацију потребну за ову јавну набавку и 

то минимум: 

 - трактор са приколицом                                                                              1ком 

       - трактор косилица или прикључак за грађевинску машину                 1ком 
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       - возило за превоз робе и радника                    1 ком 

 - дробилица за гране                         1ком 

       - самоходну косачицу                         4 ком 

- тример                             7ком 

- црево за заливање                                                                                                    2 ком 

- ручни алати (грабље, метле, маказе за орезивање, мистрије, канте за заливање) 

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4. 

 

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА: 

 

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

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар)  

 Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (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)  

Доказ:  

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да 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 (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта). 

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона (да му није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објављивања позива)  

Доказ:  

Правна лица: 

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, 

да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуда;  

 

Предузетници: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуда; 

 

Физичка лица: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  

 

(Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде и мора бити издат након 

објављивања позива за подношење понуда) 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (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).  

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

 

(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда) 

 

5)Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине)   

Доказ:  потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу XI). Изјава 

мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов да поседује финансијски капацитет 

 

Правна лица и предузетници  

Доказ: Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), Издат од стране АПР-а за  

(2014. годину), задовољавајући услов за исправну понуду је да је понуђач остварио 

50.000.000,00 динара промета у 2014. години 
Потврду НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био 

неликвидан односно у блокади у последњих 6 месеци до дана објављивања позива. 

 

Предузетници који воде просто књиговодство 

Доказ : Биланс успеха за 2014. годину, задовољавајући услов за исправну 

понуду је да је понуђач остварио 50.000.000,00 динара промета у 2014. години  
Потврду НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био 

неликвидан односно у блокади у последњих 6 месеци до дана објављивања позива. 
 

2) Услов да поседује кадровски капацитет 

Правна лица, предузетници и физичка лица 
Понуђач мора да има више од 40 ангажованих лица: 

Доказ: Приложити Списак ангажованих лица у слободној форми уз који 

доставити и 
    Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о 

раду, или Уговора о делу као доказ да су горе наведени извршиоци запослени код 

понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће наведена лица бити 

ангажована код понуђача за извођење предметних радова. 
 

3) Услов да поседује пословни капацитет 

Правна лица, предузетници и физичка лица 
Да је у периоду од последњих осам година (2007-2014. године) од објаве позива за 

подношење понуда има 3 године искуства на пословима одржавања зелених површина. 

Доказ: 

Списак најважнијих наручилаца код којих су изведени послови одржавања 

зелених површина у слободној форми понуђача у последњих осам година од објаве 

позива за подношење понуда. Понуђач мора имати бар три године искуства. Као 

доказ о реализацији наведених радова уз списак се достављају и обрасци потврде о 

реализацији закључених уговора. Потврде о реализацији закључених уговора се 

издају на оригиналном обрасцу у поглављу XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О 
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РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА у конкурсној документацији, који је 

потребно умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког 

референтног купца односно наручиоца посебно. 
 

4) Услов да поседује технички капацитет 

- да има у власништву или у закупу механизацију потребну за ову јавну набавку и то 

минимум: 

 - трактор са приколицом                                                                              1ком 

       - трактор косилица или прикључак за грађевинску машину                          1ком 

       - возило за превоз робе и радника                    1 ком 

 - дробилица за гране                         1ком 

       - самоходну косачицу                         4 ком 

- тример                             7ком 

- црево за заливање                                                                                                    2 ком 

- ручни алати (грабље, метле, маказе за орезивање, мистрије, канте за заливање) 

 

Доказ: Фотокопије важећих саобраћајних дозвола за наведена моторна возила и 

оверена пописна инвентарска листа опреме која потврђује да је понуђач власник опреме или 

уговор, предуговор о ангажовању механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује 

у свом власништву. 

 

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености  

обавезних и додатних услова за учешће. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све 

доказе о испуњености  обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4.,  Доказ дефинисан 

тачком 5 доставља се за онај део посла који ће се обавити преко подизвођача. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе 

понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. 

до 4., а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из тачке 5.  Закона, дужан је да испуни понуђач у заједничкој понуди, којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 

НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 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 чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре 

није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1-4. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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 другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

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

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

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК: 

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ: 

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

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

пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са 

назнаком: ,, редовно одржавање јавних зелених површина и чистоће у Кикинди, ЈН бр. 

13/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 12.05.2015. године до 10 часова. 

 

Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе: 

ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА ОРИГИНАЛ/КОПИЈА 

Докази за правна лица: 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре или извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

АПР или 

Привредни суд 
Копија  

Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује даправно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре 

 (не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Основни суд,  

 
Копија  

Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду,којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Посебно одељење за 

оргнизовани криминал 

Вишег суда у Београду 

Копија 
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Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

ПУ МУП Копија 

Потврде привредног и прекршајног суда 

да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера 

забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење 

понуда 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуде и морају бити издате након 

објављивања позива за подношење 

понуда) 

Привредни и 

Прекршајни суд или 

АПР 

Копија  

Уверење Пореске управе министарства 

финасија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Пореска управа МФП и 

Локална пореска 

админстрација 

Копија  

Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), 

Издат од стране АПР-а за  (2014. годину), 

задовољавајући услов за исправну понуду 

је да је понуђач остварио 50.000.000,00 

динара промета у 2014. години 

АПР Копија  

Потврду НБС, издата после објаве Позива за 

подношење понуда, да није био неликвидан 
НБС Копија  
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односно у блокади у последњих 6 месеци до 

дана објављивања позива. 

Списак ангажованих лица у слободној 

форми уз који доставити и копију радне 
књижице или копију М-А обрасца или 

фотокопије Уговора о раду, или Уговора о 

делу као доказ да су горе наведени 

извршиоци запослени код понуђача, или 

Уговора из којих се јасно може видети да ће 

наведена лица бити ангажована код понуђача 

за извођење предметних радова. 

Понуђач  

Оригинал списак 

и Копије остале 

документације  

Списак најважнијих наручилаца код којих 

су изведени послови одржавања зелених 

површина у слободној форми понуђача у 

последњих осам година од објаве позива за 

подношење понуда. Понуђач мора имати 

бар три године искуства. Као доказ о 

реализацији наведених радова уз списак се 

достављају и обрасци потврде о 

реализацији закључених уговора. Потврде 

о реализацији закључених уговора се 

издају на оригиналном обрасцу у поглављу 

XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА у конкурсној 

документацији, који је потребно умножити 

у потребном броју примерака и доставити 

за сваког референтног купца односно 

наручиоца посебно. 

Понуђач  Оригинал  

Фотокопије важећих саобраћајних дозвола 

за наведена моторна возила и оверена 

пописна инвентарска листа опреме која 

потврђује да је понуђач власник опреме 

или уговор о ангажовању моторних 

возила, механизације или опреме коју 

евентуално понуђач не поседује у свом 

власништву. 

Понуђач Копија 

Докази за предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре односно извод из одговарајућег 

регистра  

АПР или  

надлежни орган 
Копија  

Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против 

ПУ МУП Копија  
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привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за 

привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуда  

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуде и морају бити издате након 

објављивања позива за подношење 

понуда) 

Прекршајни суд или  

АПР 
Копија  

Уверење Пореске управе министарства 

финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

 (не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Пореска управа МФП и 

Локална пореска 

админстрација 

Копија  

Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН), 

Издат од стране АПР-а за  (2014. годину), 

задовољавајући услов за исправну понуду 

је да је понуђач остварио 50.000.000,00 

динара промета у 2014. години 

АПР Копија  

Предузетници који воде просто 
књиговодство 
Биланс успеха за 2014. годину, 

задовољавајући услов за исправну понуду 

је да је понуђач остварио 50.000.000,00 

динара промета у 2014. години 

Понуђач  Копија  

Потврду НБС, издата после објаве Позива за 

подношење понуда, да није био неликвидан 

односно у блокади у последњих 6 месеци до 

дана објављивања позива. 

НБС Копија  

Списак ангажованих лица у слободној 

форми уз који доставити и копију радне 
Понуђач  

Оригинал списак 

и Копије остале 
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књижице или копију М-А обрасца или 

фотокопије Уговора о раду, или Уговора о 

делу као доказ да су горе наведени 

извршиоци запослени код понуђача, или 

Уговора из којих се јасно може видети да ће 

наведена лица бити ангажована код понуђача 

за извођење предметних радова. 

документације  

Списак најважнијих наручилаца код којих 

су изведени послови одржавања зелених 

површина у слободној форми понуђача у 

последњих осам година од објаве позива за 

подношење понуда. Понуђач мора имати 

бар три године искуства. Као доказ о 

реализацији наведених радова уз списак се 

достављају и обрасци потврде о 

реализацији закључених уговора. Потврде 

о реализацији закључених уговора се 

издају на оригиналном обрасцу у поглављу 

XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА у конкурсној 

документацији, који је потребно умножити 

у потребном броју примерака и доставити 

за сваког референтног купца односно 

наручиоца посебно. 

Понуђач  Оригинал  

Фотокопије важећих саобраћајних дозвола 

за наведена моторна возила и оверена 

пописна инвентарска листа опреме која 

потврђује да је понуђач власник опреме 

или уговор о ангажовању моторних 

возила, механизације или опреме коју 

евентуално понуђач не поседује у свом 

власништву. 

Понуђач Копија 

Докази за физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 

(захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

ПУ МУП Копија  
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Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуде и морају бити издате након 

објављивања позива за подношење 

понуда) 

Прекршајни суд Копија  

Уверење Пореске управе министарства 

финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације 

(не старији од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

Пореска управа МФП и 

Локална пореска 

админстрација 

Копија  

Списак ангажованих лица у слободној 

форми уз који доставити и копију радне 
књижице или копију М-А обрасца или 

фотокопије Уговора о раду, или Уговора о 

делу као доказ да су горе наведени 

извршиоци запослени код понуђача, или 

Уговора из којих се јасно може видети да ће 

наведена лица бити ангажована код понуђача 

за извођење предметних радова. 

Понуђач  

Оригинал списак 

и Копије остале 

документације  

Списак најважнијих наручилаца код којих 

су изведени послови одржавања зелених 

површина у слободној форми понуђача у 

последњих осам година од објаве позива за 

подношење понуда. Понуђач мора имати 

бар три године искуства. Као доказ о 

реализацији наведених радова уз списак се 

достављају и обрасци потврде о 

реализацији закључених уговора. Потврде 

о реализацији закључених уговора се 

издају на оригиналном обрасцу у поглављу 

XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА у конкурсној 

документацији, који је потребно умножити 

у потребном броју примерака и доставити 

за сваког референтног купца односно 

наручиоца посебно. 

Понуђач  Оригинал  

Фотокопије важећих саобраћајних дозвола 

за наведена моторна возила и оверена 

пописна инвентарска листа опреме која 

Понуђач Копија 
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потврђује да је понуђач власник опреме 

или уговор о ангажовању моторних 

возила, механизације или опреме коју 

евентуално понуђач не поседује у свом 

власништву. 

Фотокопије важећих саобраћајних дозвола 

за наведена моторна возила и оверена 

пописна инвентарска листа опреме која 

потврђује да је понуђач власник опреме 

или уговор о ангажовању моторних 

возила, механизације или опреме коју 

евентуално понуђач не поседује у свом 

власништву. 

Понуђач Копија 

Остала потребна документа: 

Техничке карактеристике 

(Спецификација) 

Понуђач  потписује и 

печатира 

Поглавље III  из 

конкурсне 

документације 

Образац понуде  
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље VI  из 

конкурсне 

документације 

Модел уговора 
Понуђач  потписује и 

печатира 

Поглавље VII  из 

конкурсне 

документације 

Образац структуре цене 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље VIII  из 

конкурсне 

документације 

Образац трошкова припреме понуде 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље IX  из 

конкурсне 

документације 

Образац Изјаве о независној понуди 
Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље X  из 

конкурсне 

документације 

Образац Изјаве о о обавезама понуђача на 

основу члана 75. став 2. Закона 

Понуђач попуњава, 

потписује и печатира 

Поглавље XI  из 

конкурсне 

документације 

 

 Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и  празна поља у 

тексту, да ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места. 

 
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 

Понуда по партијама није могућа. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  
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5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ: 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова - редовно одржавање јавних зелених површина и 

чистоће у Кикинди, ЈН бр. 13/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - редовно одржавање јавних зелених површина и 

чистоће у Кикинди, ЈН бр. 13/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Опозив понуде за јавну набавку радова - редовно одржавање јавних зелених површина и 

чистоће у Кикинди, ЈН бр. 13/2015  - НЕ ОТВАРАТИ” или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова- редовно одржавање јавних зелених 

површина и чистоће у Кикинди, ЈН бр. 13/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 

 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу 

и наводи назив и седиште подизвођача у Обрасцу понуде (поглавље VI), тај подизвођач ће бити 

наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 

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

извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова.  

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

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач 
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 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; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено 

солидарно. 

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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана по испостављању фактуре  (оверене од стране лица задуженог за 

контролу). 

Плаћање ће се вршити по испостави фактуре НА ОСНОВУ СТВАРНО ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 

оверених од стране надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 
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Понуђене услуге морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним 

техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ: 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим 

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

се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ. 

            Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге, као и одвоз 

свог отпада.  

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 
I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

Оригинални примерак Писама о намерама банке за издавање банкарске гаранције у корист 

наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то за: 

а) банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. 

Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или 

процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражена у 

динарима без ПДВ-а. 
   

II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави: 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  

Изабрани понуђач се обавезује у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-

а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 
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и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач 

може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 

најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или 

е mail-om javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 13 /2015. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

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. 

Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 

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. Закона).  

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 понуда. 

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. 
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 

НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ: 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке 

који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ: 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи „рок важења понуде“.  

 

19. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 

ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 

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

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 0230/410-195 или 

препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току 

целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике 

у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

дана од дана пријема одлуке.  



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

                            О П Ш Т И Н А   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 13/2015 
страна 43 од 66 

 

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 понуда, 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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 

жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 

Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 

друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:  

Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. 

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. Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ____________ од__________________ за јавну набавку радова - редовно одржавање јавних 

зелених површина и чистоће  у Кикинди, ЈН бр.  13/2015   

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: редовно одржавање јавних зелених површина и чистоће у 

Кикинди, ЈН бр. 13/2015   

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

(цене у спецификацији: 

 табела 1.) 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

(цене у спецификацији: 

 табела 1. ) 

 

Рок и начин плаћања : 

Рок плаћања је 45 дана по испостављању 

фактуре оверене од стране лица задуженог за 

контролу 

 

Рок важења понуде  

 

 

               ___________________________________________ 

                       (минимално 30 дана) 

 

            

 

 

      Датум                                                                                                                                     Понуђач 

                                                                                                             М. П.  

  __________________________                                                                                                 ___________________________________ 

 

 

 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

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

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

 

Закључен дана ______________. године, између: 

 

Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)  

      и 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: извођач). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Предмет уговора је подизање  редовно одржавање јавних зелених површина и чистоће у 

Кикинди, ЈН бр.  13/2015 . 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Наручилац је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца дана _______2014. године, спровео отворени поступак јавне 

набавке  редовно одржавање јавних зелених површина и чистоће у Кикинди, ЈН број 13/2015. 

 

Члан 2. 

 

Извођач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______ 

која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012), на основу понуде извођача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од __________ 

године изабрао извођача предметних радова. 

 

Члан 3. 

 

Извођач ће предметне услуге вршити самостално. 
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АЛТЕРНАТИВА 

 

Извођач ће подизвођачу/има _______________________________________________________ 

поверити вршење следећих услуга/радова: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Извођач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код 

подизвођача ради увида у извршење уговора. 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________, 

-____________________________________________________________________________________ 

 За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим 

условима под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ локацији, могућност 

нормалног извођења радова и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не 

може тражити никакве промене Уговора. 

Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са документацијом на основу које 

изводе предметне услуге, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака. 

Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене 

сагласности наручиоца да одступа од исте. 

 

II 

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

 

II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 5. 

 

Извођач се обавезује: 

- да у утврђеном року изврши услуге који су предмет овог уговора 

- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски 

важећим прописима, нормативима и стандардима 

- да предузме све прописане мере које се тичу безбедности, прописа о заштити животне 

средине, радно правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно 

обављеног техничког пријема 

-  да омогући вршење стручног надзора  

- да након сваке извршене операције на терену усменим и писменим извештајем обавести 

надзор 

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 
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изврши замену набављеног садног материјала, убрзање извођења радова када је запао у доцњу 

у погледу уговорених рокова за извођење радова 

- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу 

уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 

повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику 

-  да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету 

-  да по завршетку радова уклони сав свој отпад  

 

Члан 6. 

 

Извођач ће при потписивању овог Уговора наручиоцу предати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла плативе на први позив без приговора, у висини 10% од вредности уговора и  

са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла активираће се у случају непоштовања одредби 

овог Уговора констатованих у извештају Комисије за контролу извршених радова 

 

Члан 7. 

 

Извођач се обавезује да све уговорене радове врши у периоду до 31.12.2015. године по 

потписивању уговора у складу са спецификацијом из понуде која чини саставни део уговора. 
 

 

II б ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 8. 

 

Наручилац се обавезује да:  

- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова 

-достави Извођачу план садње цветница са распоредом врста 

- именује надзорни орган и о томе извести извођача 

- редовно измирује обавезе према извођачу. 

 

III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 9. 

 

Уговорена цена свих радова износи _____________ динара (и словима: _______________________) без ПДВ-

а односно ______________ динара (и словима: _________________________) са урачунатим ПДВ-ом. 
Количине радова из спецификације су дате оквирно и могу се мењати у току трајања уговора у 

складу са потребама наручиоца, али не изнад вредности утврђене у ставу 1. овог члана. 

Плаћање ће се вршити месечно на основу достављених фактура за стварно изведене радове 

Наручилац се обавезује да ће исплату за извршене радове извршити у року до 45 дана по добијању 

фактуре од стране извођача. Фактура мора бити оверена од стране лица задуженог контролу чиме се 

потврђује извршење радова.  

             

Члан 10. 

 

Понуђене јединичне цене су фиксне не могу се мењати. 
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

 

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље, 

вансудским путем, уколико: 

• извођач не поштује обавезе дефинисане овим Уговором; 

• извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора 

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете. 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена 

законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода 

буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све 

трошкове које је имао до датума раскида уговора. 

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога. 

 

Члан 12. 

 

За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима 

и остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора. 

 

Члан 13. 

 

Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су : 

 

- понуда извођача 

Члан 14. 

 
Уговор важи 12 месеци по потписивању уговора односно до _________. године или до износа из 

члана 10. овог Уговора. 

 

Члан 15. 

 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да 

реше споразумно. 

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у 

Кикинди. 

 

Члан 16. 

 

Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране. 

Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна. 

 

Члан 17. 
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Уговорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) 

за своје потребе. 

 

ОПШТИНА КИКИНДА                                       _________________________ 

  председник Општине                                                          

      Павле Марков                                                           _________________ 

 

 

 

                                                            ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                   

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

                  М.П. 

 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке.  
 

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме 
потврђује да прихвата наведени модел. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

  ТАБЕЛА 1 

Р.б. Опис послова Јед. мере Количина 

Цена по 

јед. мере 

(динара 

без ПДВ) 

Укупна 

цена 

(динара 

без ПДВ) 

I II III IV V VI 

I Микронасеље (са Еко стазом) 112.000 м² 

1. 

Кошење траве, грабљење 

траве, утовар и одвоз на 

депонију (12 пута) 

m² 112000 

  

2. Грабљeње лишћа (6пут) m² 112000   

3. 

Сакупљање отпадака са 

травњака на „Микронасељу“ 

и екостази–96 пута 

m² 112000 

  

4. 

Пражењење канти у 

Микронасељу, Светосавској 

улици и  на еко – 96 пута 

ком 130 

  

5. Натапање травњака (50 пута) m² 112000   

II Светосавска улица (9.000 м
2
) 

1. 

Кошење траве, грабљeње 

траве, утовар и одвоз на 

депонију (10 пута) 

m² 9000 

  

2. 

Сакупљање отпадака са 

зелених површина у 

Светосавској улици–96 пута 

m² 9000 

  

3. Чишћење канала- 3 пута m 2850   

III Градски трг (18.556 м
2
) 

Пролећни радови (пролеће 2015. године) (укупна површина цветњака 190м²) 

1. Одгртање ружа- 1 пут ком 515 

2. Орезивање ружа- 1 пут ком 515 

3. Окопавање ружа- 1пут ком 515 

4. 
Сакупљање отпадака са зелених површина у на градском 

тргу–96 пута 
m² 17986 

5. Кошење траве, сакупљање траве- 1 пут m² 17986 

6. 
Пролећно грабљење лишћа, сакупљање и одвоз лишћа - 1 

пут 
m² 17986 

Одржавање до краја вегетације 

7. 
Кошење траве, грабљење 

траве, утовар и одвоз (11 
m² 17986 
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пута) 

8. 

Окопавање шибља, чишћење 

прецветалих цветова ружа, 

плевљење шибља 

радни час 10 

  

Одржавање цветних партера на градском тргу, кружном току, Старом језеру и 

Кванташу 

9а. Набавка цвећа ком 10150   

9б. 
Фрезирање и грабљење земље 

на цветним партерима 
m² 570 

  

9в. 

Садња и заливање садница 

након садње једногодишњег 

цвећа 

ком 10150 

  

9г. Заливање цвећа- 48 пута ком 10150   

9ђ. 

Кошење траве у цветним 

лејама, сакупљање траве, 

утовар и одвоз (12 пута) 

m² 450 

  

Одржавање седам цветних пирамида на градском тргу 

10а. Набавка цвећа ком 1050   

10б. 

Садња и прво заливање након 

садње садница 

једногодишњег цвећа 

ком 1050 

  

10в. Заливање цвећа- 48 пута ком 1050   

10г. 
Набавка земље за цветне 

пирамиде 
литара 1470 

  

Одржавање цвећа на канделабрима 

11а. Набавка цвећа ком 1680   

11б. 

Садња и прво заливање након 

садње садница 

једногодишњег цвећа 

ком 1680 

  

11в. Заливање цвећа- 48 пута ком 1680   

11г. Набавка земље за канделабре литара 5600   

11д. Набавка саксија за садњу ком 560   

12. Натапање травњака (50 пута) m² 18556   

13. Окопавање ружа (1 пут) ком 515   

14. 

Орезивање живе ограде, 

сакупљање, утовар и одвоз 

одрезака- 1 пут 

m 300 

  

Јесењи радови 

15. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (1 пут) 

m² 17986 

  

16. Загртање ружа- 1 пут ком 515   

Одржавање дворишта ОУ Кикинда од почетка вегетације до 31.12.2015. године 

17а. 

Кошење траве у дворишту ОУ 

Кикинда, сакупљање траве и 

одвоз на депонију (12 пута) 

m² 900 

  

17б. Грабљење и чишћење зелених m² 900   
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површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

17в. 

Орезивање дрвенастих и 

жбунастих форми у дворишту 

ОУ Кикинда- по потреби 

Радни час 8 

  

17г. 

Сакупљање отпадака са 

зелених површина у на 

градском тргу–96 пута 

m² 900 

  

IV Новоизграђена јавна површина код паркинга (Ц2) 2.000 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљeње 

траве, утовар и одвоз на 

депонију – 12 пута 

m² 2000 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 2000   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака- 96 пута 
m² 2000 

  

V Стамбени блок ГА-5 775 м
2
   

1. 

Кошење траве, грабљeње 

траве, утовар и одвоз на 

депонију -12 пута 

m² 775 

  

2. 
Сакупљање отпадака са 

травњака-  96 пута 
m² 775 

  

VI ДДОР пролаз 1.643 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљeње 

траве, утовар и одвоз на 

депонију -12 пута) 

m² 1643 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 1643   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака - 96 пута 
m² 1643 

  

4. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 1643 

  

VII Простор испред ДНМ Гусле са игралиштем 550 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљeње 

траве, утовар и одвоз на 

депонију (10-11 пута) 

m² 550 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 550   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака- 96 пута 
m² 550 

  

4. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 550 

  

VIII Потез од кружног тока до Трга српских добровољаца 2.800 м
2
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1. 

Кошење траве, грабљање, 

сакупљање и одвоз траве, (12 

пута) 

m² 2800 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 550   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака- 96 пута 
m² 550 

  

4. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 550 

  

VIII Потез од кружног тока до Трга српских добровољаца 2.800 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, 

сакупљање и одвоз траве, (12 

пута) 

m² 2800 

  

2. Подсејавање травњака радни час 16   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака- 96 пута 
m² 2800 

  

4. Натапање травњака (50 пута) m² 2800   

5. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 2800 

  

X Стамбена зграда ГА-4 у Улици Браће Татића 1.935 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, 

сакупљање и одвоз траве (12 

пута) 

m² 1935 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 1935   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака-96 пута 
m² 1935 

  

4. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 1935 

  

XI Стамбени блок Галадска 4.841 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, 

сакупљање и одвоз траве (12 

пута) 

m² 4841 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 4841   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака -96 пута 
m² 4841 

  

4. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 4841 
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XII Угао код Интеза Банке 400 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, 

сакупљање и одвоз траве (12 

пута) 

m² 400 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 400   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака- 96 пута 
m² 400 

  

4. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 400 

  

XIII Улица Немањина 420 м
2
 

1. 

Орезивање живе ограде, 

сакупљање, утовар и одвоз 

одрезака- 2 пута 

m² 420 

  

XIV Улица Војводе Путника 700 м
2
 

1. 

Орезивање живе ограде, 

сакупљање, утовар и одвоз 

одрезака-2 пута 

m² 700 

  

XV Стамбени блок у Улици Хајдук Вељкова 1.672 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање, 

сакупљање и одвоз траве (12 

пута) 

m² 1672 

  

2. Натапање травњака (50 пута) m² 1672   

3. 
Сакупљање отпадака са 

травњака- 96 пута 
m² 1672 

  

4. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пута) 

m² 1672 

  

XVI СКИДАЊЕ МАЛИХ ОГЛАСА И ПАРТИ СА ДРВЕЋА И ПЛАКАТА НА 

ПЕШАЧКОЈ СТАЗИ 

1. 

Уклањање парти са 4 огласне 

табле, који се на истим налазе 

дуже од 7 дана-  3 x месечно x 

8 месеци- укупно 24 пута. 

ком 4 

  

2. Уклањање плаката и огласа са 

кружних постоља на 

пешачкој зони, који се на 

истим налазе дуже од 7 дана-  

3 x месечно x 8 месеци- 

ком 4 
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укупно 24 пута. 

XVI Старо језеро 35.000 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (8 пута) 
m² 35000 

  

2. 

Грабљење лишћа на простору 

целог Старог језера, утовар и 

одвоз  (2 пут) 

m² 35000 

  

3. 
Одржавање ободног канала и 

површине под засадом тополе 
m

2
 11000 

  

4. 

Сакупљање отпадака са 

травњака и пражњење канти- 

64 пута 

m² 46000 

  

XVII Градски и  помоћни стадион и атлетски стадион 23.000 м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз на 

депонију – Градски стадион 

(20 пута) 

m² 10000 

  

2. 

Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз на 

депонију – помоћни и 

атлетски стадион (10 пута) 

m² 13000 

  

3. 
Заливање травњака цревом на 

годишњем нивоу (50 пута) 
m² 23000 

  

4. 
Прихрањивање, заштита и 

подсејавање травњака 
  

  

4а. 

Набавка средстава за јесењу 

прихрану травњака и за 

пролећну прихрану 

паковање 

од 1 кг 
5 

  

4б. 
Третирање травњака 

средством 
радни час 16 

  

4в. 
Набавка семена за 

подсејавање травњака 
кг 5 

  

4г. 
Нивелисање и заливање дела 

подсејаног травњака 
m² 50 

  

5. 

Тримерисање површине око 

стадиона и на улазима у 

стадионе (10 пута) 

m² 3900 

  

6. 
Плевљење траве на стазама 

вршити (4 пута) 
m² 160 

  

7. 

Сакупљање отпадака са 

травњака око стадиона, 

улазни део на стадион, дела у 

склопу стадиона и на 

m² 5000 
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трибинама- 96 пута 

8. 
Грабљење лишћа на главном 

стадиону- 4 пута 
m² 10000 

  

XVIII Парк Бландаш 23.048 м
2
 

1. 

Грабљење и чишћење зелених 

површина, утовар и одвоз 

лишћа (4 пут) 

m² 23048 

  

2. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (8 пута) 
m² 23048 

  

3. 

Орезивање буксуса (700 м
2
), 

сакупљање, утовар и одвоз 

одрезака (2 пута) 

m² 700 

  

4. 

Орезивање лигуструма (353 

м
2
), сакупљање, утовар и 

одвоз одрезака (2 пута) 

m² 353 

  

5. 

Сакупљање отпадака са 

травњака и пражњење канти - 

64 пута 

m² 23048 

  

XIX Kраља Петра I 7.500  м
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (10 

пута) 

m² 7500   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 7500   

3. 

Сакупљање отпадака са 

зелених површина у Улици 

Краља Петра I–96 пута 

m² 7500   

4. Чишћење канала- 3 пута m 1500   

XX Путна лепеза Ловац 900 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (6 пута) 
m² 900   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 900   

3. 
Сакупљање отпадака са 

зелених површина –64 пута 
m² 900   

XXI Путна лепеза М24 200 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (6 пута) 
m² 200   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 200   

3. 
Сакупљање отпадака са 

зелених површина - 64 пута 
m² 200   

XXII Путни правац до Железничког гробља са путем ка Стрелишту 1000 м
2
 

1. Кошење траве, грабљање m² 1000   
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траве, утовар и одвоз (6 пута) 

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 1000   

3. 
Сакупљање отпадака са 

зелених површина–64 пута 
m² 1000   

XXIII Део Тополског пута од Синђелићеве улице 700 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (6 пута) 
m² 700   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 700   

3. 
Сакупљање отпадака са 

зелених површина–64 пута 
m² 700   

XXIV Стари Иђошки пут 12000 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (6 пута) 
m² 12000   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (3 пута) 

m² 12000   

3. 
Сакупљање отпадака са 

зелених површина–64 пута 
m² 12000   

XXV потез од Кванташа 23000 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (6 пута) 
m² 23000   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 23000   

3. 
Сакупљање отпадака са 

зелених површина–64 пута 
m² 23000   

XXVI Пут за БВС до пруге 200 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (6 пута) 
m² 200   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 200   

3. 
Сакупљање отпадака са 

зелених површина–64 пута 
m² 200   

XXVII Рускоселски пут 1500 м
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (6 пута) 
m² 1500   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 1500   

3. 

Сакупљање отпадака са 

зелених површина у 

Светосавској улици–64 пута 

m² 1500   
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XXVIII OДРЖАВАЊЕ МОКРИНСКОГ ГРОБЉА 200.000 м
2 

*Напомена- одржавање
 
се односи на површину која је оивичена Ул.Краљевића 

Марка и Дистричком од ограде добровољног ватрогасног друштва од прве улазне 

улице у Баранду и пута за Кинђу 

1. 

Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (8 

пута). 

m² 200000   

2. 

Грабљење лишћа на 

простору целог гробља, 

утовар и одвоз  (4 пут) 

m² 200000   

3. 

Сакупљање отпадака са 

травњака и пражњење канти- 

64 пута 

m² 200000   

XXIX “А” НАСЕЉЕ ДУЖ УЛИЦЕ ГАВРИЛА ПРИНЦИПА И ДЕЧИЈЕ 

ИГРАЛИШТЕ 15.000 m
2 

1. 

Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (10 

пута) 

m² 15000   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 15000   

3. 

Целокупно сакупљање 

отпадака са зелених 

површина у “А” НАСЕЉУ 

ДУЖ УЛИЦЕ ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА И ДЕЧИЈЕГ 

ИГРАЛИШТА укупно 96 

пута до краја 2015. године 

m² 15000   

XXX ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОКО ДОМА ЗДРАВЉА И СТРЕЉАНЕ У НАСЕЉУ 

НИКОЛА ФРАНЦУСКИ 3.000 m
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (10 

пута) 

m² 3000   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 3000   

3. 

Целокупно сакупљање 

отпадака са зелених 

површина ОКО ДОМА 

ЗДРАВЉА И СТРЕЉАНЕ У 

НАСЕЉУ НИКОЛА 

ФРАНЦУСКИ укупно 96 

пута до краја 2015. године 

m² 3000   

XXXI ПОШУМЉЕНИ ПРОСТОР КОД ДОМА ЗДРАВЉА И КОШАРКАШКИ 

ТЕРЕН-Банинијево игралиште 3.300 m
2
 

1. 
Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (10 
m² 3300   
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пута) 

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 3300   

3. 

Целокупно сакупљање 

отпадака са зелених 

површина са 

ПОШУМЉЕНОГ 

ПРОСТОРА КОД 

МЕДИЦИНЕ РАДА И 

ИГРАЛИШТА укупно 96 

пута до краја 2015. године 

m² 3300   

XXXII УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА И ПАРК ИСПРЕД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ 3.500 

m
2
 

1. 

Кошење траве, грабљање 

траве, утовар и одвоз (10 

пута) 

m² 3500   

2. 

Грабљење и чишћење 

зелених површина, утовар и 

одвоз лишћа (4 пута) 

m² 3500   

3. 

Целокупно сакупљање 

отпадака са зелених 

површина у Улици 

Ослобођења и парка испред 

железничке станице укупно 

96 пута до краја 2015. године 

m² 3500   

Укупна цена (динара без ПДВ):  

ПДВ:  

Укупна цена (динара са ПДВ):  

 

 

Упутство како да се попуни образац структуре цене за табелу 1  

У колону V понуђач уписује јединичну цену без ПДВ. 

 У колону VI понуђач уписује укупну цену  без ПДВ (IV x V ) 

 У ред: Укупна цена (динара без ПДВ): понуђач уписује збир свих укупних цена из колоне VI (без 

ПДВ-а) 

 -У ред ПДВ:  понуђач уписује  износ  ПДВ- обрачунат на збир свих укупних цена из колоне VI   

-у ред Укупна цена (динара са ПДВ): понуђач уписује  збир свих укупних цена без ПДВ-а +  

износ  ПДВ- обрачунат на збир свих укупних цена без ПДВ-а 

 

 

         Датум:                                                                                                                    Понуђач 

                                                                                        М.П. 

___________________________                                                                                _________________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 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 

 

 

 

 

 

 

 

         Датум:                                                                                                                    Понуђач 

                                                                                        М.П. 

___________________________                                                                                      _________________________ 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

           Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке редовно одржавање јавних зелених површина и чистоће у 

Кикинди, ЈН број 13/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

 

         Датум:                                                                                                                              Понуђач 

                                                                                        М.П. 

___________________________                                                                                     _________________________ 

 

 

 

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 
Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке 

извођење радова на подизању редовно одржавање јавних зелених површина и чистоће у 

Кикинди, ЈН број 13/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 
 

 

 

         Датум:                                                                                                                    Понуђач 

                                                                                        М.П. 

___________________________                                                                                    _________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

______________________________________________________________________ 

Назив наручиоца 

 

______________________________________________________________________ 

 

Датум и место:___________________________________________________ 

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво 

 

__________________________________________________________________________________ 

За потребе наручиоца 

 

__________________________________________________________________________________ 

извршило радове 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова) 

 

 

 

у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом. 

 

а на основу уговора Бр. ______________________ од _______________________ и да је све обавезе преузете по 

основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у уговореном 

року. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге 

сврхе. 

Контакт особа наручиоца: _____________________________, телефон _______________________________. 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

 

 

              Датум                                                          М.П.              Овлашћено лице наручиоца 

          

           _________________                                                                               ________________________________________ 
 


