
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

Сектор за материјално-финансијске послове 
07 број 404-ЈН-45/20-17 
Датум: 22.10.2020. године 

Б е о г р а д 
 
                На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/15), Извештаја Комисије о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-45/20-16 од 16.10.2020. године, 
доносим 
 

О Д Л У К У 
о закључењу оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције 

  ЈН број 45/20 
 
 

1. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ  Оквирни споразум у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума са 
поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуге: Дезинсекција и дератизација објеката 
Министарства, ЈН 45/20, обликованом по партијама:  
 
За Партију 1 – ППУ – регионални центар „Север“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) 
са следећим понуђачама: 
 
1. „Еко-sub“ ddd doo Суботица  

2. „Био Спин“ доо Нови Сад 

3. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

4. „Delco“ doo Петроварадин 

5. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

6. Групом понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад 

7. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 

 

За Партију 2 – ППУ – регионални центар „Југ“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 
 
1. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

2. „Delco“ doo Петроварадин 

3. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

4. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 
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За Партију 3 – ППУ – регионални центар „Исток“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) 
са следећим понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
За Партију 4 – ППУ – регионални центар „Запад“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) 
са следећим понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
За Партију 5 – ПУ за град Београд на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
За Партију 6 – Седиште министарства на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. „Eko - sim“ doo Београд Земун 

3. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

4. „Delco“ doo Петроварадин 

5. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

6. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
 
        2. ОДБИЈАЈУ СЕ као неприхватљиве понуде понуђача: 

 
„Циклонизација“ ад Нови Сад за Партију 1 – ППУ – регионални центар „Север“, за Партију 5 – ПУ за град 
Београд и за Партију 6 – Седиште министарства и „Завод за јавно здравље“ Лесковац за партију за Партију 
2 – ППУ – регионални центар „Југ“. 
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        3. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 
 

   4. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и сајту Министарства унутрашњих послова у року од три 
дана од дана њеног доношења. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу члана 32. 40 и 40а Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне 
набавке добара 07 број 404-ЈН-45/20-02 од 30.06.2020. године, Министарство унутрашњих послова, као 
Наручилац, спровело је отворени поступак са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем 
конкуренције за јавну набавку услуге: Дезинсекција и дератизација објеката Министарства, ЈН 45/20, 
обликованом по партијама. Предмет оквирног  споразума је утврђивање услова за закључење наруџбеница. 

 
 

Процењена вредност јавне набавке за три године износи 21.000.000,00  динара без ПДВ-а и то: 
 

 
 
Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП- за 2020. годину, на 
економској класификацији 4213. 

 
Наручилац је предвидео да ће када настане потреба наручиоца за предметном услугом, на основу члана 40а 
став 2. тачка 2. ЗЈН поновним отварањем конкуренције позвати све добављаче са којима је закључио oквирни 
споразум да доставе понуду за тражену услугу и применом критеријума најнижа понуђена цена изабраће 
добављача и закључиће наруџбеницу, сходно достављеним доказима о испуњавању обавезних и додатних 
услова. У захтеву за доставу понуде ће се прецизирати критеријуми и услови набавке (цена, рок извршења, 
рок важења понуде), на основу којих ће се изабрати најповољнији добављач коме ће се издати наруџбеница. 
Наручилац је предвидео да је критеријум за издавање наруџбенице најнижа понуђена цена. 
 
 
 
 
 

ОПИС 2020. година 2021. године 2022. година Укупно за све 
три године  

Партија 1 – ППУ – 
регионални центар „Север“ 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 

Партија 2 – ППУ - регионални 
центар „Југ“ 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 

Партија 3 – ППУ - регионални 
центар „Исток“ 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 
Партија 4 – ППУ - регионални 
центар „Запад“ 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 
Партија 5 – ПУ за град 
Београд 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 
Партија 6 – Седиште 
министартва 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 

УКУПНО 
7.000.000,00 
динара без 

ПДВ-а 

7.000.000,00 
динара без 

ПДВ-а 

7.000.000,00 
динара без 

ПДВ-а 

21.000.000,00  
динара без 

ПДВ-а 
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Благовремено тј. до дана 07.10.2020. године до 10:00 сати пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1. „Еко-sub“ ddd doo Суботица  

2.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

3. „Завод за јавно здравље“ Лесковац  

4. „Циклонизација“ ад Нови Сад 

5. „Eko - sim“ doo Београд Земун  

6. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

7. „Delco“ doo Петроварадин 

8. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

9. Групе понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад 

10.Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

 
Неблаговремених понуда није било. 
Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.10.2020. године, са почетком у 12:00 часова, а окончан истог 
дана у 12:16 часова. 

      

 
II 

 
За Партију 1 – ППУ – регионални центар „Север“ пристигле су понуде следећих понуђача: 

 
1. „Еко-sub“ ddd doo Суботица  

2. „Био Спин“ доо Нови Сад 

3. „Циклонизација“ ад Нови Сад 

4. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

5. „Delco“ doo Петроварадин 

6. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

7. Групе понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад 

8. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 
1. Да је понуда понуђача „Еко-sub ddd“ doo Суботица, 07 бр. 404-ЈН-45/20-6 од 05.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Еко-sub ddd“ doo Суботица, 07 бр. 404-ЈН-45/20-6 од 05.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 05.10.2020. године у 08:41 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Еко-sub ddd“ doo Суботица, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
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2. Да је понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Био Спин“ доо Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
3. Да је понуда понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-9 од 06.10.2020. године 

неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а 
у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. и 5. Закона о јавним набавкама. 
Понуда понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-9 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Наручилац је у делу који се односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова тражио да 
понуђач има најмање 1 (једног) запосленог, санитарно – еколошког техничара, а као доказ за испуњеност 
траженог кадровског капацитета понучађи су били у обавези да доставе неоверену фотокопију обрасца 
M или обрасца M-1, М-А или М-3-А или другог одговарајућег образца из којег се види да је најмање 
један радник пријављен на пензијско и здравствено осигурање или други доказ о ангажовању (неоверена 
копија уговора о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу и сл.), односно други 
одговарајући доказ који мора бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке, као и 
фотокопије дипломе о завршеној стручној спреми. Затим, у Прилог IV конкурсне докуметације - Врста 
оквирног споразума, техничке карактеристике - спецификација, место извршења услуге, за тачку 17. 
Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде наведено је да је Добављач у обавези да за 
дезинсекцију користи средства као што су MAXFORCE IC GEL (активна материја imidakloprid 2,15 %) 
произвођача Bayer EVIRNOMENTAL Science или одговарајуће. Такође, тражено је да Добављач за 
дератизацију користи средства на бази BROMADIOLONA или одговарајуће. Као доказ за испуњење 
напред наведеног, наведено је да је понуђач у обавези да уз понуду достави на свом меморандуму, 
потписан од стране овлашћеног лица списак средстава које користи  за дезинсекцију и за дератизацију, у 
супротном ће његова понуда бити оцењена као неприхватљива.  
Прегледом понуде коју је доставио понуђач утврђено је да недостају докази за захтевани кадровски 
капацитет, као и докази који се односе на испуњеност посебног захтева, па је у складу са наведеним 
понуда оцењена као неприхватљива. 

 
4. Да је понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија 

МБНС1“, Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла 
је дана 07.10.2020. године у 09:01 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина Авенија МБНС1“, 
Врњачка Вања, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
5. Да је понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:02 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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Како је понуђач „Delco“ doo Петроварадин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
6. Да је понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:29 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
7. Да је понуда Групе понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-14 

од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда Групе понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-14 од 
07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:34 часова.  
Група понуђача је доказала да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је Група понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад, испунила све захтеве 
наручиоца њихова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
8. Да је понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo 

Ваљево, 07 бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 07 
бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:44 
часова.  
Група понуђача је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је Група понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 
испунила све захтеве наручиоца њихова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
 
 

За Партију 2 – ППУ – регионални центар „Југ“ пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1. „Завод за јавно здравље“ Лесковац  

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 
 

1. Да је понуда понуђача „Завод за јавно здравље“ Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-45/20-8 од 06.10.2020. године 
неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а 
у вези са чланом 106. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкам. 
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Понуда понуђача „Завод за јавно здравље“ Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-45/20-8 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Понуда понуђача „Завод за јавно здравље“ Лесковац, 07 бр. 404-ЈН-45/20-8 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Наручилац је у делу који се односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова тражио да 
понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 
је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама), а 
као доказ за испуњеност обавезног услова понучађи су били у обавези да доставе Решење Министарства 
здравља о испуњавању прописаних услова за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације у 
складу са Законом о заштити становништа од зараздних болести („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 
68/2020), Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за заштиту биља у 
складу са Законом о средствима за заштиту биља („Сл. гласник РС“ бр. 41/2009 и 17/2019) (решењe о 
упису у регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља) и Решење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину (решењe о упису у регистар објеката за 
обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације ради спречавања заразних болести 
животиња) у складу са Законом о ветеринарству („Сл. гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 
17/2019 – др. закон). 
Прегледом понуде „Завода за јавно здравље“ Лесковац, није доставио Решење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за заштиту биља и Решење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, његова понуда је оцењена као 
неприхватљива. 

 
2. Да је понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија 

МБНС1“ Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са 
одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“ 
Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 
07.10.2020. године у 09:01 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“ 
Врњачка Бања, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
3. Да је понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:02 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Delco“ doo Петроварадин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
4. Да је понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:29 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

7 / 18 
 



 
5. Да је понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo 

Ваљево, 07 бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 07 
бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:44 
часова.  
Група понуђача је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је Група понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 
испунила све захтеве наручиоца њихова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
 
 
 
За Партију 3 – ППУ – регионални центар „Исток“ пристигле су понуде следећих понуђача: 

 
1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина Авенија МБНС1, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 
1. Да је понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Био Спин“ доо Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
2. Да је понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија 

МБНС1“, Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са 
одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, 
Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 
07.10.2020. године у 09:01 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, 
Врњачка Бања, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
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3. Да је понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године 
прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:02 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Delco“ doo Петроварадин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
4. Да је понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:29 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
5. Да је понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo 

Ваљево, 07 бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 07 
бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:44 
часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је Група понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 
испунила све захтеве наручиоца њихова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
 
 
 

За Партију 4 – ППУ – регионални центар „Запад“ пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 

1. Да је понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године 
прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
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Како је понуђач „Био Спин“ доо Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
2. Да је понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија 

МБНС1“, Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са 
одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, 
Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 
07.10.2020. године у 09:01 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, 
Врњачка Бања, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
3. Да је понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:02 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Delco“ doo Петроварадин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
4. Да је понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:29 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
5. Да је понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo 

Ваљево, 07 бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 07 
бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:44 
часова.  
Група понуђача је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је Група понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 
испунила све захтеве наручиоца њихова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
 
 
 
 

10 / 18 
 



За Партију 5 – ПУ за град Београд пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. „Циклонизација“ ад Нови Сад 

3. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

4. „Delco“ doo Петроварадин 

5. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

6. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 

1. Да је понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године 
прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Био Спин“ доо Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
2. Да је понуда понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-9 од 06.10.2020. године 

неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а 
у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. и 5. Закона о јавним набавкам. 
Понуда понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-9 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Наручилац је у делу који се односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова тражио да 
понуђач има најмање 1 (једног) запосленог, санитарно – еколошког техничара, а као доказ за испуњеност 
траженог кадровског капацитета понучађи су били у обавези да доставе неоверену фотокопију обрасца 
M или обрасца M-1, М-А или М-3-А или другог одговарајућег образца из којег се види да је најмање 
један радник пријављен на пензијско и здравствено осигурање или други доказ о ангажовању (неоверена 
копија уговора о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу и сл.), односно други 
одговарајући доказ који мора бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке, као и 
фотокопије дипломе о завршеној стручној спреми. Затим, у Прилог IV конкурсне докуметације - Врста 
оквирног споразума, техничке карактеристике - спецификација, место извршења услуге, за тачку 17. 
Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде наведено је да је Добављач у обавези да за 
дезинсекцију користи средства као што су MAXFORCE IC GEL (активна материја imidakloprid 2,15 %) 
произвођача Bayer EVIRNOMENTAL Science или одговарајуће. Такође, тражено је да Добављач за 
дератизацију користи средства на бази BROMADIOLONA или одговарајуће. Као доказ за испуњење 
напред наведеног, наведено је да је понуђач у обавези да уз понуду достави на свом меморандуму, 
потписан од стране овлашћеног лица списак средстава које користи  за дезинсекцију и за дератизацију, у 
супротном ће његова понуда бити оцењена као неприхватљива.  
Прегледом понуде коју је доставио понуђач утврђено је да недостају докази за захтевани кадровски 
капацитет, као и докази који се односе на испуњеност посебног захтева, па је у складу са наведеним 
понуда оцењена као неприхватљива. 

 
 

11 / 18 
 



3. Да је понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија 
МБНС1“, Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са 
одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, 
Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 
07.10.2020. године у 09:01 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, 
Врњачка Бања, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН,. 

 
4. Да је понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:02 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Delco“ doo Петроварадин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 

5. Да је понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године 
прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:29 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
6. Да је понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo 

Ваљево, 07 бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 07 
бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:44 
часова.  
Група понуђача је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је Група понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 
испунила све захтеве наручиоца њихова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
 

За Партију 6 – Седиште министарства пристигле су понуде следећих понуђача: 
 

1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. „Циклонизација“ ад Нови Сад 

3. „Eko - sim“ doo Београд Земун  

4. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

5. „Delco“ doo Петроварадин 
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6. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

7. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

 
Након разматрања понуда утврђено је следеће: 

 

1. Да је понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године 
прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Био Спин“ доо Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-7 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Био Спин“ доо Нови Сад, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
2. Да је понуда понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-9 од 06.10.2020. године 

неприхватљива, с обзиром да нису кумулативно испуњени услови из члана 3. став 1. тачка 33) ЗЈН–а, а 
у вези са чланом 106. став 1. тачка 2. и 5. Закона о јавним набавкам. 
Понуда понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад, 07 бр. 404-ЈН-45/20-9 од 06.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 06.10.2020. године у 15:09 часова.  
Наручилац је у делу који се односи на Прилог IV конкурсне докуметације - Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова тражио да 
понуђач има најмање 1 (једног) запосленог, санитарно – еколошког техничара, а као доказ за испуњеност 
траженог кадровског капацитета понучађи су били у обавези да доставе неоверену фотокопију обрасца 
M или обрасца M-1, М-А или М-3-А или другог одговарајућег образца из којег се види да је најмање 
један радник пријављен на пензијско и здравствено осигурање или други доказ о ангажовању (неоверена 
копија уговора о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу и сл.), односно други 
одговарајући доказ који мора бити важећи за цео период важења уговора предметне набавке, као и 
фотокопије дипломе о завршеној стручној спреми. Затим, у Прилог IV конкурсне докуметације - Врста 
оквирног споразума, техничке карактеристике - спецификација, место извршења услуге, за тачку 17. 
Посебни захтеви од којих зависи прихватљивост понуде наведено је да је Добављач у обавези да за 
дезинсекцију користи средства као што су MAXFORCE IC GEL (активна материја imidakloprid 2,15 %) 
произвођача Bayer EVIRNOMENTAL Science или одговарајуће. Такође, тражено је да Добављач за 
дератизацију користи средства на бази BROMADIOLONA или одговарајуће. Као доказ за испуњење 
напред наведеног, наведено је да је понуђач у обавези да уз понуду достави на свом меморандуму, 
потписан од стране овлашћеног лица списак средстава које користи  за дезинсекцију и за дератизацију, у 
супротном ће његова понуда бити оцењена као неприхватљива.  
Прегледом понуде коју је доставио понуђач утврђено је да недостају докази за захтевани кадровски 
капацитет, као и докази који се односе на испуњеност посебног захтева, па је у складу са наведеним 
понуда оцењена као неприхватљива. 

 
3. Да је понуда понуђача „Eko - sim“ doo Београд Земун, 07 бр. 404-ЈН-45/20-10 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Eko - sim“ doo Београд Земун, 07 бр. 404-ЈН-45/20-10 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 08:02 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Eko - sim“ doo Београд Земун, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 
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4. Да је понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина Авенија 
МБНС1, Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са 
одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина Авенија МБНС1, 
Врњачка Бања, 07 бр. 404-ЈН-45/20-11 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 
07.10.2020. године у 09:01 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина Авенија МБНС1, 
Врњачка Бања, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена као прихватљива у смислу 
одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
5. Да је понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Delco“ doo Петроварадин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-12 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:02 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Delco“ doo Петроварадин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је оцењена 
као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
6. Да је понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године 

прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда понуђача „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, 07 бр. 404-ЈН-45/20-13 од 07.10.2020. године је 
благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:29 часова.  
Понуђач је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) ЗЈН-а и 
члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је понуђач „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин, испунио све захтеве наручиоца његова понуда је 
оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН. 

 
7. Да је понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo 

Ваљево, 07 бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године прихватљива,  у складу са одредбом члана 3. став 
1. тачка 33. ЗЈН–а. 
Понуда Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 07 
бр. 404-ЈН-45/20-15 од 07.10.2020. године је благовремена, тј. пристигла је дана 07.10.2020. године у 09:44 
часова.  
Група понуђача је доказао да испуњава све тражене обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 5) 
ЗЈН-а и члана 75. став 2. ЗЈН-а  и додатне услове из  члана 76. ЗЈН-а.  
Како је Група понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 
испунила све захтеве наручиоца њихова понуда је оцењена као прихватљива у смислу одредбе члана 3. 
став 1. тачка 33. ЗЈН. 
 
 

III 
 
 
У отвореном поступку са закључењем оквирног споразума јавне набавке jавне набавке услуге: Дезинсекција и 
дератизација објеката Министарства, ЈН 45/20, обликованом по партијама, Наручилац је прибавио 
прихватљиве понуде понуђача: 
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За Партију 1 – ППУ – регионални центар „Север“: 
 

1. „Еко-sub“ ddd doo Суботица  

2. „Био Спин“ доо Нови Сад 

3. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

4. „Delco“ doo Петроварадин 

5. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

6. Групе понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад и 

7. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

и неприхватљиву понуду понуђача: 

1. „Циклонизација“ ад Нови Сад. 

 

За Партију 2 – ППУ – регионални центар „Југ“: 
 

1. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

2. „Delco“ doo Петроварадин 

3. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

4. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево и 

и неприхватљиву понуду понуђача: 

1. „Завод за јавно здравље“ Лесковац 

 
 
За Партију 3 – ППУ – регионални центар „Исток“: 

 
1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 

 
 

За Партију 4 – ППУ – регионални центар „Запад“: 
 

1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 
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За Партију 5 – ПУ за град Београд: 
 

1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 

и неприхватљиву понуду понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад. 

 
 
 
За Партију 6 – Седиште министарства: 

 
1.  „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. „Eko - sim“ doo Београд Земун 

3. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

4. „Delco“ doo Петроварадин 

5. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин и  

6. Групе понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

и неприхватљиву понуду понуђача „Циклонизација“ ад Нови Сад. 

Оквирни споразум се закључује на период од 3 (три) године са свим понуђачима који су испунили обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. и 76. ЗЈН, као и друге захтеве од којих зависи 
прихватљивост понуде, који су захтевани конкурсном документацијом. 
 
 

IV 
 

Сходно свему наведеном помоћник министра - начелник Сектора, закључује Оквирни споразум у отвореном 
поступку са закључењем оквирног споразума са поновним отварањем конкуренције за јавну набавку услуге: 
Дезинсекција и дератизација објеката Министарства ЈН 45/20, обликованом по партијама и то:  
 
 
За Партију 1 – ППУ – регионални центар „Север“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) 
са следећим понуђачама: 
 
1. „Еко-sub“ ddd doo Суботица  

2. „Био Спин“ доо Нови Сад 

3. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

4. „Delco“ doo Петроварадин 

5. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

6. Групом понуђача „Oris“ doo Сомбор и „Sanus-m“ doo Нови Сад 

7. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 
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За Партију 2 – ППУ – регионални центар „Југ“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са 
следећим понуђачама: 
 
1. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

2. „Delco“ doo Петроварадин 

3. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

4. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево, 

 
 
За Партију 3 – ППУ – регионални центар „Исток“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) 
са следећим понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево. 

 
 
За Партију 4 – ППУ – регионални центар „Запад“ на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) 
са следећим понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
 
За Партију 5 – ПУ за град Београд на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина „Авенија МБНС1“, Врњачка Бања 

3. „Delco“ doo Петроварадин 

4. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

5. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
 
 
 
 
 

17 / 18 
 



 
За Партију 6 – Седиште министарства на период од 3 (три) године (2020. 2021. и 2022. годину) са следећим 
понуђачама: 
 
1. „Био Спин“ доо Нови Сад 

2. „Eko - sim“ doo Београд Земун 

3. Радња за дезинфекцију објеката и уништавање штеточина Авенија МБНС1, Врњачка Бања 

4. „Delco“ doo Петроварадин 

5. „Ekos DDD“ doo Београд Сурчин 

6. Групом понуђача „DE-MUS“ doo Београд Сурчин и P.D. „SINITRA DDD“ doo Ваљево 

 
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
 
 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објаве одлуке 
на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама. 
 
 
 
                                                                                                ПОМОЋНИК МИНИСТРА  
                                                                                                    НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
 
 
                               Жељко Веселиновић 
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