
На основу члана 12. став 1 и 26. став 3. и члана 47. став 1 Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (“Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 32. 
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, 
бр.129/07 и 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. Закон, 47/18 и 111/21 - др. Закон) и чл. 36. и 128. 
став 1. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 17/20 - 
пречишћен текст)  Одлуке о спровођењу поступка Пројекта јавно-приватног партнерства, 
услуга обављања послова комуналне делатности зоохигијене (спровођења мера 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске 
биљке амброзија и емерзних корова, на јавним површинама Града Зрењанина број  
 404-3-34-2/2022-IV  од 01.07.2022. године и Одлуке о додели уговора број 
 404-3-34-19/2022-IV од 30.08.2022. године Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана ____________ 2022. године, донела је следећу 
 
 

О Д Л У К У    О   ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА КОНАЧНИ НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О  ЈАВНО-ПРИВАТНОМ 
ПАРТНЕРСТВУ  УСЛУГЕ  ОБАВЉАЊА  ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЗООХИГИЈЕНЕ (СПРОВОЂЕЊА МЕРА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ) СА СРОДНИМ УСЛУГАМА СУЗБИЈАЊА 

КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА И ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 

 
I 

Даје се сагласност на Коначни нацрт јавног уговора о  јавно-приватном 
партнерству услуге  обављања  послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења 
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања 
коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина. 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу Града Зрењанина.” 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА      ПРЕДСЕДНИК 
Број:              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Дана:          Чедомир Јањић 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 12. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16), прописано је да јавна тела имају 
право да самостално покрену поступак реализације пројекта ЈПП из своје надлежности. 

Чланом 26. став 3. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16), прописано је да јавно тело, подноси 
предлог пројекта јавно приватног партнерства, ради давања сагласности и усвајања 
скупштини јединице локалне самоуправе. 

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 
83/14 – др.закон, 101/16 - др.закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и чланом 36. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20), утврђена је надлежност 
Скупштине општине, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 
доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

Одлуком  о спровођењу поступка јавно-приватног партнерства  услугe  обављања  
послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија 
и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина број 404-3-34-2/2022-IV  од 
01.07.2022. године покренута је иницијатива за реализацију  јавно-приватног 
партнерства  услуге  обављања  послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења 
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања 
коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина.  
 На основу наведене Одлуке спроведен је отворени поступак јавне набавке у 
складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени гласник 
РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16). Након спроведеног поступка донета је Одлука о додели 
уговора број 404-3-34-19/2022-IV од 30.08.2022. године. 
 На основу члана 47. став 1 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(''Службени гласник РС'', бр. 88/11, 15/16 и 104/16) прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе даје сагласност на коначни нацрт јавног уговора пре његовог 
закључивања. Након добијања сагласности на Коначни нацрт јавног  уговора, исти ће се 
дати изабраном приватном партнеру на потписивање. 

На основу изнетог предлаже се  доношење Одлуке о давању сагласности на 
Коначни нацрт јавног уговора о  јавно-приватном партнерству  услуге  обављања  
послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија 
и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина. 
 
ОБРАДИО: 
Тамара Мајкић 
 
КОНТРОЛИСАО: 
Начелник одељења за привреду 
Јелена Травар Миљевић 
 
ОДОБРИО: 
По овлашћењу Начелника градске управе 
 број 016-12/22-117-IV 
од 19.08.2022. године 
 
Начелник одељења за привреду 
Јелена Травар Миљевић 
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КОНАЧНИ НАЦРТ 

ЈАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ 
УСЛУГЕ   ОБАВЉАЊА  ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗООХИГИЈЕНЕ ( 
СПРОВОЂЕЊА МЕРА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ) СА 

СРОДНИМ УСЛУГАМА СУЗБИЈАЊА КОРОВСКЕ БИЉКЕ АМБРОЗИЈА И ЕМЕРЗНИХ 
КОРОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 

Закључен између: 
 

1. Градске управе града Зрењанина, Трг Слободе 10, Зрењанин (у даљем тексту: Јавни 
партнер), коју заступа Начелник Градске управе града Зрењанина Милош Королија, с 
једне стране и  

 
2. „ЦИКЛОНИЗАЦИЈА ЛОГИСТИКА“ д.о.о. Нови Сaд, са седиштем у Новом Саду, 

улица Приморска број 76, ПИБ: 106935856, матични број: 20709286, рачун број: 160-
387369-29 код банке Intesa Bank а.д. Београд, коју заступа директор Никола Рапаић (у 
даљем тексту: Приватни партнер), у групи понуђача са „Циклонизација“ а.д. Нови Сад, 
са седиштем у Новом Саду, улица Приморска број 76, ПИБ: 101708173, матични број: 
08175730, са друге стране  

 
 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Јавни партнер, на основу члана 91. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 

број 91/19), члана 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ 
бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и на седници Скупштине  града Зрењанина од 15.06.2022. године усвојеног 
Пројекта јавно-приватног партнерства, у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене 
(спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања 
коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним површинама Града Зрењанина, на који је 
позитивно мишљење дала Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије бр. 
17/2022 од 08.06.2022. године, објавио Јавни позив у „Службеном гласнику РС“, дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, интернет страници Наручиоца и на 
Порталу јавних набавки; 

- да је Јавни партнер на основу одредби Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 91/19) и Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“ бр. 88/11, 
15/16 и 104/16) спровео отворени поступак јавне набавке - Додела јавног уговора (јавно приватно 
партнерство) услуге обављања послова комуналне делатности зоохигијене (спровођења мера 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија 
и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина, реф. број 404-3-34; 

- да је Приватни партнер доставио прихватљиву понуду број: 99-115/1 од 19. августа 2022. 
године, 

- да понуда Приватног партнера у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне 
документације, која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део, 

- да је Наручилац, у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели 
уговора за предметне услуге, под бројем 404-3-34-19/2022-IV од дана 30. августа 2022. године; 

- да Понуда број: 99-115/1 од 19. августа 2022. године, чини саставни део овог уговора.  
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II. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања комуналне делатности 

зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама 
сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина (у 
даљем тексту: Јавни уговор) је регулисање међусобних права и обавеза између Јавног партнера и 
Приватног партнера, а у вези поверавања пружања услуга зоохигијене (спровођења мера 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија 
и емерзних корова (у даљем тексту: ДДД) на територији града Зрењанина, у целини једном Приватном 
партнеру од стране Јавног партнера, у свему према следећим елементима конкурсне документације: 

- Техничка спецификација,  
- Образац понуде, 
- Образац структуре цене.  

који су у прилогу овог Јавног уговора и чине саставни део истог. 
Све мере ДДД које се спроводе по основу овог Јавног уговора морају бити у складу са 

важећим прописима и стандардима који се примењују у Републици Србији. 
 
 

III. ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ УГОВОРНИХ СТРАНА И ДОСТАВЉАЊЕ 
Члан 3. 

Приватни партнер је у обавези да након потписивања Јавног уговора у року од 15 дана именује 
одговорно лице у реализацији Јавног уговора, које ће бити овлашћено за потписивање аката који се 
достављају Јавном партнеру (записници, извештаји), те да акт о именовању достави Јавном партнеру. 

Јавни партнер је у обавези да након потписивања Јавног уговора у року од 15 дана именује 
лице за Надзорни орган у реализацији Јавног уговора, које ће бити овлашћено за контролу 
реализације, оверу и потписивање аката који се односе на реализацију Јавног уговора (записници, 
планови, извештаји и др.), те да акт о именовању достави Приватном партнеру. 

Надзорни орган Јавног партнера на терену утврђује испуњеност услова за започињање сваког 
појединачног ДДД третмана, прати његово извршавање и оверава записнике и извештаје о извршеном 
третману, што представља основ за плаћање накнаде за извршену услугу Приватном партнеру. 

 
IV. УГОВОРНИ ПЕРИОД 

Члан 4. 
Овај Јавни уговор сматра се закљученим на дан када га уговорне стране потпишу, а уколико га 
уговорне стране не потпишу истог дана, онда се Јавни уговор сматра закљученим на дан када је 
потписан од стране обе уговорне стране и сви потписани примерци достављени Наручиоцу.  

Овај Јавни уговор закључује на период од 5 (пет) година. 

Уговорни период започиње даном испуњења услова из става 1. овог члана, а завршава се даном 
испуњења свих уговорних обавеза између Јавног и Приватног партнера дефинисаних овим Јавним 
уговором. 

У току трајања Јавног уговора, годишњи обим услуга се извршава у периодима наведеним у 
Техничким спецификацијама, с тим што се оквирно одређене површине и количине појединих врста 
услуга могу усклађивати са стварним потребама уз претходну сагласност Јавног партнера. Наиме, 
могућа је промена количине планираних услуга тако што ће се уместо одређене количине једне врсте 
уговорених услуга, вршити одређена количина друге врсте уговорених услуга, уколико постоји 
потреба за тим због промењених хидроклиматских услова, а да би се удовољило измењеној стварној 
ситуацији на простору третмана, континуитету пружања услуге по истим условима или у другим 
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оправданим случајевима, а што се односи и на промену односа у количинама планираних услуга по 
годинама трајања Јавног уговора.   
 

V. ОСНИВАЊЕ ДРУШТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
Члан 5.  

У овом поступку јавно-приватног партнерства не оснива се Друштво за посебне намене (ДПН) 
искључиво и само за потребе реализације Јавног уговора.   
 

VI. ВРСТЕ УСЛУГА ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  
КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ УГОВОРА 

 
Члан 6. 

Приватни партнер је у обавези да на територији града Зрењанина изврши следеће врсте услуга, 
у складу са Техничком спецификацијом која је саставни део Јавног уговора:  

1.1. Дезинфекцију;   
1.2. Дезинсекцију;  
1.2.1. Сузбијање комараца;  
1.2.2. Сузбијање крпеља;  
1.3. Дератизацију;   

1.4. Сузбијање коровске биљке амброзија;   

1.5. Сузбијање емерзних корова.     

 

Члан 7. 

Обим предметних услуга које треба да изврши Приватни партнер је исказан у наредним 
табелама: 

Табела 1а: Оквирне површине и  количине услуга по врстама за прву годину  

Врста третмана 

Оквирна површина и количине за 
годишњи третман  

(хa, м2, објекат, домаћинства) 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Објекти индивидуалног становања 26.200 домаћинстава  

Депонија 240 ха 

Гробља 180 ха 

Предшколске и школске установе 100 објеката 

Пијаце 30 објекта 
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Шахтови фекалне канализације 3.000 комада 

Верске установе 50 објеката 

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ  

Механичко сузбијање амброзије - ручно кошење 300.000 м2 

Механичко сузбијање амброзије - машинско 
кошење 

1.230.000 м2 

Хемијско сузбијање амброзије 300.000 м2 

Даљинска детекција просторне распрострањености 
амброзије 

8.000 ха 

СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА 

Механичо сузбијање - ручно кошење 30 ха 

Механичко сузбијање - машинско кошење 10 ха 

Хемијско сузбијање - леђном прскалицом 5 ха 

Хемијско сузбијање - амфибијом 30 ха 

Снимање из ваздуха пре третмана 75 ха 

Снимање из ваздуха после третмана 75 ха 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Дезинфекција јавних површина на територији 
Града Зрењанина 

33.000 м2 

 

Табела 1б. Оквирне површине и годишње количине услуга по врстама од друге до пете године  

Врста третмана 

Оквирна површина и количине за 
годишњи третман  

(хa, м2, објекат, домаћинства) 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КОМАРАЦА 

Адултицидни третман из ваздуха 11.000 ха 

Адултицидни третман са земље 35.500 ха 

Адултицидни третман са воде, шума и шикара 220 ха 
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Ларвицидни биолошки третман са земље 50 ха 

Ларвицидни биолошки третман са земље и воде 20 ха  

Ларвицидни биолошки третман из ваздуха 400 ха  

Ларвицидни хемијскии третман са земље 100 ха 

Ларвицидни хемијскии третман са земље и воде 20 ха  

Кошење канала 35.000 м2 

Ларвицидне биолошке таблете за домаћинства 
(Сузбијање кућних форми комараца применом 
БТИ таблета) 

3.300 паковања  

Мониторинг и контрола ларви и одраслих 
комараца 

350 узорака 

Контрола заражености на вирус Западног Нила 24 узорка 

Мапирање изворишта комараца 1.500 ха 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КРПЕЉА 

Сузбијање крпеља на територији града Зрењанина 65 ха 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Објекти индивидуалног становања 26.200 домаћинстава  

Депонија 240 ха 

Гробља 180 ха 

Предшколске и школске установе 100 објеката 

Пијаце 30 објекта 

Шахтови фекалне канализације 3.000 комада 

Верске установе 50 објеката 

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ  

Механичко сузбијање амброзије - ручно кошење 300.000 м2 

Механичко сузбијање амброзије - машинско 
кошење 

1.230.000 м2 

Хемијско сузбијање амброзије 300.000 м2 



 6

Даљинска детекција просторне распрострањености 
амброзије 

8.000 ха 

СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА 

Механичо сузбијање - ручно кошење 30 ха 

Механичко сузбијање - машинско кошење 10 ха 

Хемијско сузбијање - леђном прскалицом 5 ха 

Хемијско сузбијање - амфибијом 30 ха 

Снимање из ваздуха пре третмана 75 ха 

Снимање из ваздуха после третмана 75 ха 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Дезинфекција јавних површина на територији 
Града Зрењанина 

33.000 м2 

 
Члан 8. 

Приликом извршења годишњег обима предметних услуга, Приватни партнер је у обавези да се 
руководи динамиком датој у наредним табелама:   

 

Табела 2а. Динамика извршење ДДД услуга по месецима у првој години уговора  

Врста услуга 
Активности по месецима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Систематска дератизација     x x х       x x x x 

Дезинфекција јавних површина       x x x x x x x x  

Сузбијање амброзије         х х x x x       

Сузбијање емерзних корова         х х x x x       

 

Табела 2б. Динамика извршење ДДД услуга по месецима од друге до пете године уговора  

Врста услуга 
Активности по месецима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мониторинг ларви комараца     х x x x x x x       
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Подела таблета за ларве кућних комараца     х х x x             

Биолошки третман ларви комараца са земље     х x x   x x       

Хемијски третман ларви комараца са земље      х x x x x x x       

Мониторинг одраслих комараца      х x x x x x       

Третман одраслих комараца УЛВ техником са 
земље 

      х x x x x x       

Третман одраслих комараца из ваздуха         x x x x         

Мониторинг крпеља   х х x x  х х х х  

Хемијски третман крпеља     x x x x   x x х     

Систематска дератизација     x x х       x x x x 

Дезинфекција јавних површина       x x x x x x x x   

Сузбијање амброзије         х х x x x       

Сузбијање емерзних корова         х х x x x      

 

VII. ОБАВЕЗЕ ПРИВАТНОГ И ЈАВНОГ ПАРТНЕРА  
У ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА УГОВОРА  

 
Члан 9. 

Обавезе Приватног партнера: 
1) Мониторинг - утврђивање бројности инсеката и присуства, бројности и заражености 

глодара  
Приватни партнер је обавезан да у оквиру обављања ДДД послова врши следеће: 

 
1. Мониторинг – утврђивање бројности ларви комараца узимањем узорака  
Утврђивање бројности и детерминација врсте ларви је обавезно пре сваког појединачног 

ларвицидног третмана.  
Третман се врши искључиво уз одобрење Надзорног органа Јавног партнера уколико се утврди 

присуство ларви у узорку.  
Извештај о извршеном узорковању ларви комараца са предлогом динамике, обима (локације и 

површине) и начина третмана, Приватни партнер је у обавези да достави Јавном партнеру у најмање 
два примерка. 
 

2. Мониторинг - утврђивање бројности одраслих комараца CO2 клопкама 
Мониторинг - утврђивање бројности одраслих комараца CO2 клопкама се обавезно врши 

непосредно пре и након третмана сузбијања одраслих комараца. 
Утврђивање бројности се, осим у ситуацијама наведеним у претходном ставу, врши према 

потреби, а укупно најмање 3 пута у току једне године. Број постављених клопки треба да буде 
минимум 18. 
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Извештај о извршеном мониторингу одраслих комараца, са предлогом динамике, обима 
(локације и површине) и начина третмана, Приватни партнер је у обавези да достави Јавном партнеру 
у најмање два примерка. 
 

3. Мониторинг - утврђивање бројности крпеља методом узимања узорака по флаг часу 
Утврђивање бројности се, као и сами третмани, врши два пута годишње, половином априла и 

августа, на минимум 6 локација на јавним зеленим површинама на територији Града. 
Извештај о извршеном мониторингу крпеља, са предлогом динамике и обима (локације и 

површине) третмана, Приватни партнер је у обавези да достави Јавном партнеру у најмање два 
примерка. 

 
4. Мониторинг – сузбијање коровске биљке амброзија  
Приватни партнер је у обавези да врши картирање и снимање терена у циљу евидентирања 

површина које је неопходно обухватити третманима, на основу чега се доноси одлука о избору 
оптималних метода и термина сузбијања.  

Извештај о извршеном мониторингу са предлогом динамике, обима (локације) и начина 
третмана, Приватни партнер је у обавези да достави Јавном партнеру у најмање два примерка.  

 
5. Мониторинг – сузбијање емерзних корова   
Приватни партнер је у обавези да пре почетка третмана терене под емерзним коровима сними 

из ваздуха. На основу снимака и обиласка терена одређује се начин сузбијања емерзних корова.  
Извештај о извршеном мониторингу са предлогом динамике, обима (локације) и начина 

третмана, Приватни партнер је у обавези да достави Јавном партнеру у најмање два примерка.  
 

2) Oбавештавање јавности и надлежних предузећа и институција о спровођењу ДДД 
третмана 
Приватни партнер је у обавези да врши обавештавање грађана путем средстава информисања, 

на свим језицима који су у службеној употреби на територији Града. Приватни партнер мора 
обезбедити да обавештења о спровођењу ДДД третмана буду објављена на локалним медијима 
најмање 48 часова пре сваког појединачног третманa.  

Приватни партнер је у обавези да за спровођење систематске дератизације обавештавање 
грађана врши и путем летака који треба да су штампани на свим језицима у службеној употреби на 
територији града и које треба поставити на видном месту у свим месним заједницама, на огласним 
стубовима и таблама, као и на сваком објекту вишепородичног становања (на улазу у зграду и на 
местима где су мамци постављени).  
 

3) Извршење ДДД третмана  
Приватни партнер је у обавези да при извршавању ДДД третмана поступа стручно и 

квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг привредника, уз поштовање свих важећих 
прописа Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за ове врсте услуге. 

Приватни партнер је у обавези да ДДД третман изврши на следећи начин: 
1. Дезинфекција јавних површина 
Приватни партнер је у обавези да поступи по налогу за дезинфекцију јавних површина који 

издаје Јавни партнер, у складу са потребом, односно када се утврди да је одређене јавне површине 
потребно дезинфиковати услед опасности од заразе, а на основу пријава грађана, утврђеног стања на 
терену или наредбе органа надлежног за ванредне ситуације. 

Налог за дезинфекцију јавних површина садржи опис локације, њену површину, рок за 
извршење и, уколико постоји податак, опис узрока контаминације површине. Налог се истовремено 
доставља и Надзорном органу.  

Након завршетка акције, Надзорни орган Јавног партнера сачињава записник који потписују 
обе стране. 
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2. Дезинсекција – извршење мера сузбијања комараца и крпеља 
Приватни партнер је у обавези да обезбеди потребне количине возила, уређаја, запослене и 

материјал за спровођење појединачних третмана. 
Приватни партнер је у обавези да поступи по налозима за извршење појединачних третмана 

комараца и крпеља које Јавни партнер издаје на основу достављених извештаја Приватног партнера о 
извршеном мониторингу комараца и крпеља, и утврђеног стања на терену од стране Надзорног органа 
Јавног партнера. 

Налог за спровођење акције дезинсекције садржи локације, односно површине и временски 
рок за реализацију.  

Пре почетка акције, укључујући време, локацију, број људи и возила, Приватни партнер треба 
да обавести Надзорни орган Јавног партнера.  

Приватни партнер може да отпочне акцију само уколико су испуњени следећи предуслови: 
- уколико располаже са прописаном документацијом у складу са законом и овим уговором,  
- уколико је извршено обавештавање грађана, у складу са законом и овим уговором,  
- уколико су метеоролошки фактори, неопходни за успешно спровођење третмана, 

одговарајући,  
- уколико је Надзорни орган Јавног партнера, након проверавања количине и концентрације 

препарата за третман у возилима и уређајима и након утврђивања да је препарат исправно 
сипан у уређаје за распршивање, дао сагласност за почетак акције. 
Акција се сматра завршеном када су третиране све површине предвиђене налогом Јавног 

партнера. Уколико је акција већег обима и не може да се заврши за један дан, наставак акције се 
пролонгира на први наредни дан са повољним метеоролошким приликама. Након завршетка акције, 
Надзорни орган Јавног партнера сачињава записник који потписују обе стране. 

Приватни партнер је у обавези да услугу сузбијања комараца врши и расподелом БТИ таблета 
против ларви комараца становништву, и то директном поделом домаћинствима и путем месних 
заједница.  

3. Дератизација – третман глодара 
Приватни партнер је у обавези да сваке године, најмање 14 дана пре планираног почетка 

третмана глодара, Надзорном органу Јавног партнера достави план рада, са динамиком извршења 
услуге, који садржи све тражене податке (број екипа, предвиђен број дана за извршење услуге).  

Приватни партнер је у обавези да поступи по налогу за спровођење акције систематске 
дератизације које Јавни партнер издаје након што утврди да је достављени план рада у складу са 
закљученим Јавним уговором и законским и подзаконским актима који регулишу област ДДД. 

Налог за спровођење акције систематске дератизације садржи локације, односно површине и 
временски рок за реализацију.  

Приватни партнер може да отпочне акцију само уколико су испуњени следећи предуслови: 
- уколико располаже са прописаном документацијом у складу са законом и овим уговором,  
- уколико је извршено обавештавање грађана, у складу са законом и овим уговором, 
- уколико је Надзорни орган Јавног партнера, након проверавања да ли су испуњени претходни 

услови, дао сагласност за почетак акције.  
Након завршетка акције, Надзорни орган Јавног партнера сачињава записник који потписују 

обе стране.  
 
4. Сузбијање коровске биљке амброзија 
Приватни партнер је у обавези да спроводи мере за сузбијање амброзије у току вегетационе 

сезоне, до почетка фенолошке фазе цветања се састоје у следећем:  
1. Механичке мере - кошење специјалним прикључним машинама за тракторе и др. уређајима, 

чупање, спаљивање биљака на необрадивом пољопривредном, грађевинском и водном земљишту. 
Кошење би се одвијало у временском периоду од почетка маја до краја септембра. У зависности од 
године односно временских прилика потребно је вршити кошење минимум 3-5 пута годишње;  



 10

2. Хемијске мере - на земљишту поред путева и на самим колосецима, применом хербицида, 
спроводиле би се на бази снимљеног стања на терену, а минимум који је потребан у току године је 
један хемијски третман.  

Механички третман се изводи ручним тримерима, тракторским косилицама и возилима 
специјализованим за кошење неприступачних терена. Хемијски третман се изводи специјализованим 
машинама за апликацију препарата за хемијски третман (тифоне уређаји и стандардне тракторске 
прскалице).  

 
5. Сузбијање емерзних корова  
Приватни партнер је у обавези да спроводи мере за сузбијање емерзних корова, у складу са 

Техничким спецификацијама, које су саставни део Јавног уговора.  
 

4) Извештавање Јавног партнера о реализацији ДДД услуга на површинама и објектима 
јавне намене. 
1. Дезинфекција јавних површина 
Приватни партнер је у обавези да истеком календарске године достави Јавном партнеру 

извештај о извршеним услугама у претходној години, који обавезно садржи податке о датумима када 
је извршен третман, локацијама односно површинама третираних локација и коришћеном препарату. 

Након реализације предмета јавног уговора - уговорених услуга дезинфекције јавних 
површина, Приватни партнер је у обавези да Јавном партнеру достави обједињени извештај о свим 
извршеним услугама дезинфекције у току трајања јавног уговора. 

Обједињени извештај треба да садржи податке о датумима извршења сваког појединачног 
третмана, локацијама односно површинама третираних локација и коришћеном препарату. 

Веродостојност достављених извештаја потврђује Надзорни орган Јавног партнера.  
 

2. Дезинсекција  
Приватни партнер је у обавези да након извршеног сваког појединачног третмана достави 

Јавном партнеру извештај, посебно за сузбијање комараца, а посебно за сузбијање крпеља, који 
обавезно садржи податке о датумима када је извршен третман, површинама третираних локација 
(мапа третираних локација) и коришћеном препарату.  

Након реализације предмета јавног уговора - уговорених услуга сузбијања комараца и крпеља, 
Приватни партнер је у обавези да Јавном партнеру достави обједињени извештај о свим извршеним 
услугама дезинсекције у току трајања јавног уговора, посебно за сузбијање комараца, а посебно за 
сузбијање крпеља. 

Обједињени извештај треба да садржи податке о датумима извршења сваког појединачног 
третмана по врстама третмана, као и локацијама са обимом површина на којима су извршени, врсту 
употребљених препарата, као и укупну оцену успешности извршене услуге сузбијања комараца и 
крпеља на територији Града и препорукама за наредни период. 

Веродостојност достављених извештаја потврђује Надзорни орган Јавног партнера. 
 

3. Дератизација 
Приватни партнер је у обавези да за време трајања јавног уговора, у периоду реализације 

услуге систематске дератизације, најмање једном недељно, достави Јавном партнеру периодични 
извештај о спровођењу третмана, који обавезно садржи податке о датумима када је акција вршена и 
броју обиђених појединачних домаћинстава и стамбених зграда, са списком домаћинстава у којима се 
није могла спровести акција. 

Приватни партнер је у обавези да истеком календарске године достави Јавном партнеру 
извештај о извршеним услугама систематске дератизације у претходној години, који обавезно садржи 
све податке као и периодични извештај, као и укупну оцену успешности извршене услуге сузбијања 
глодара на територији Града за предметну годину и препорукама за наредни период. 



 11

Након реализације предмета јавног уговора - уговорених услуга систематске дератизације, 
Приватни партнер је у обавези да Јавном партнеру достави обједињени извештај о свим извршеним 
услугама у току трајања јавног уговора. 

Обједињени извештај треба да садржи податке као и годишњи извештај, за цео период трајања 
јавног уговора. 

Веродостојност достављених извештаја потврђује Надзорни орган Јавног партнера.  
 
4. Сузбијање коровске биљке амброзија 
Приватни партнер је у обавези да истеком календарске године достави Јавном партнеру 

извештај о извршеним услугама у претходној години, који обавезно садржи податке о датумима када 
је извршен третман, локацијама односно површинама третираних локација и коришћеном препарату. 

Након реализације предмета јавног уговора Приватни партнер је у обавези да Јавном партнеру 
достави обједињени извештај о свим извршеним услугама дезинфекције у току трајања јавног уговора. 

Обједињени извештај треба да садржи податке као и годишњи извештај, за цео период трајања 
јавног уговора. 

Веродостојност достављених извештаја потврђује Надзорни орган Јавног партнера.  
 
5. Сузбијање емерзних корова 
Приватни партнер је у обавези да истеком календарске године достави Јавном партнеру 

извештај о извршеним услугама у претходној години, који обавезно садржи податке о датумима када 
је извршен третман, локацијама односно површинама третираних локација и коришћеном препарату. 

Након реализације предмета јавног уговора Приватни партнер је у обавези да Јавном партнеру 
достави обједињени извештај о свим извршеним услугама дезинфекције у току трајања јавног уговора. 

Обједињени извештај треба да садржи податке као и годишњи извештај, за цео период трајања 
јавног уговора. 

Веродостојност достављених извештаја потврђује Надзорни орган Јавног партнера.  
 

Члан 10. 
Обавезе Јавног партнера: 

1) Издавање налога за вршење ДДД третмана 
Јавни партнер има обавезу да, на основу достављених извештаја Приватног партнера о 

извршеном мониторингу са предлогом за поступање који обухвата динамику, обим и врсту третмана, 
утврђеног стања на терену од стране Надзорног органа Јавног партнера, изда Приватном партнеру 
налоге за извршење појединачних ДДД третмана.  

Налози обавезно садрже локације за третман, површине обухваћене третманом, рок за 
извршење, и друге потребне податке, у складу са Јавним уговором. Примерак налога, доставља се и 
Надзорном органу. 

2) Плаћање накнаде Приватном партнеру за пружање услуга  
На основу оверених записника и извештаја о извршеном третману од стране Надзорног органа 

Јавног Партнера и достављене исправне фактуре у складу са јавним уговором, Јавни партнер је у 
обавези да исплати Приватном партнеру накнаду за извршене услуге у року од 45 дана, у складу са 
законом 

 
VIII. МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДА УСЛУГА, 

У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА 

 
Члан 11. 

Приватни партнер је обавезан да све послове обухваћене Јавним уговором обавља у складу са 
важећим законским и подзаконским актима релевантним за област ДДД.  
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Све услуге ДДД Приватни партнер је у обавези да реализује на начин да избегне штетан утицај 
ДДД третман на људе, имовину и животну средину, у већој мери од оног што је неопходно и 
дозвољено, у складу са важећим прописима на територији Републике Србије. 

 
 

Члан 12. 
Уколико третман обухвата подручје заштићеног подручја, Приватни партнер је у обавези да 

третман на њима обавља у складу са важећим решењима Покрајинског завода за заштиту природе које 
прибавља Јавни партнер.  

Пре обављања сваког авио третмана, Приватни партнер је у обавези да прибави одобрење 
органа јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 63. Закона о сточарству („Службени гласник 
РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16).  

 
 
 

Члан 13. 
При обављању свих послова обухваћених Јавним уговором, Приватни партнер је у обавези да 

поседује сву неопходну опрему, кадрове и пословни и други капацитет дефинисан конкурсном 
документацијом и Правилником о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2017) и иста мора бити на располагању за извршење послова 
предвиђених Јавним уговором. 

 
Члан 14. 

Сви препарати које Приватни партнер користи приликом обављања услуга дефинисаних 
Јавним уговором морају бити уписани на привремену Листу биоцидних производа. Ангажована лица 
Приватног партнера, која користе биоцидне и хербицидне производе, дужна су да поштују све 
заштитне мере за безбедност људи, животиња и животне средине у складу са упутством за употребу и 
информацијама из безбедносног листа производа који користе, док је Приватни партнер дужан да води 
евиденцију о количинама набављених биоцидних и хербицидних производа, залихама, количини и 
намени за коју су употребљени, а податке из евиденције чува најмање 10 година и достави их 
Министарству на њен захтев.  

Норматив утрошка наведених препарата мора бити у складу са препоруком произвођача 
назначеном на оригиналном паковању и /или у оригиналном упутству за употребу.  

Приватни партнер је дужан да надокнади штету која настане на територији на којој се овај 
производ употребљава услед његове неправилне употребе или превазилажења максимално дозвољене 
дозе.  

Контрола од стране Наручиоца ће се вршити непосредно пре третмана, приликом отварања 
оригиналних паковања и припреме препарата за третман, као и у току третмана.  

Препарат за домаћинства (таблете) мора бити испоручен у оригиналном паковању који је као 
такав регистрован и на амбалажи садржи декларацију за употребу. 

Приватни партнер је у обавези да за сваки препарат који је навео у Обрасцу структуре цене 
Јавном партнеру достави безбедносни лист у року од 7 дана од дана закључења Јавног уговора. 
 

Члан 15. 
Приватни партнер је у обавези да у целом периоду трајања Јавног уговора поседује важеће 

Решење надлежног министарства за одобравање обављања послова дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације (Министарство здравља) и друге потребне дозволе надлежних органа.  

Приватни партнер је у обавези да у целом периоду трајања Јавног уговора обезбеди 
поседовање важећих стандарда, и то: стандарда EN 16636, који се односи на захтеве и компетентност 
сузбијање штеточина, стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и стандарда ISO 45001:2018 из 
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области услуга ДДД издатих од стране тела које је акредитовано од међународно признатог 
акредитационог тела. 

Приватни партнер је у обавези да у целом периоду трајања Јавног уговора обезбеди 
поседовање важећег сертификата за обављање ДДД послова издатог од стране референтних установа 
(Завод за биоциде медицинску екологију или факултет ветеринарске медицине или ВМА) за сва 
запослена или радно ангажована лица за вршење услуга ДДД.  

Приватни партнер је у обавези да у целом периоду трајања Јавног уговора обезбеди 
поседовање важеће полисе осигурања од последица несретног догађаја за сва запослена или радно 
ангажована лица за вршење услуга ДДД.  
 

IX. НАКНАДА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 
 

Члан 16. 
Укупан износ накнаде по Јавном уговору је: 
  

                                                                 346.644.760,00 динара без ПДВ 
                                                                   69.328.952,00 динара ПДВ 

========================================= 
  Укупно:                         415.973.712,00  динара са ПДВ  
 
 Цена појединачне услуге дата у Обрасцу структуре цене је фиксна по јединици мере и не може 
се мењати услед повећања елемената по основу којих је одређена.  
 

Члан 17. 
Укупна вредност накнаде коју Јавни партнер плаћа Приватном партнеру за цео период трајања 

Јавног уговора и укупна вредност накнаде по врстама ДДД третмана, као и за сваку годину трајања 
Јавног уговора, исказана је у Обрасцу структуре цене који је у прилогу овог Јавног уговора и чини 
саставни део истог. 

Јединичне цене ДДД услуга по врстама за сваку годину трајања Јавног уговора, укупна 
вредност ДДД услуга по врстама за сваку годину трајања Јавног уговора и за цео период трајања 
Јавног уговора, као и укупна вредност накнаде коју Јавни партнер плаћа Приватном партнеру за цео 
период трајања уговора и укупна вредност накнаде по врстама ДДД третмана, као и за сваку годину 
трајања Јавног уговора, исказани су у Обрасцу структуре цене који је у прилогу овог Јавног уговора и 
чини саставни део истог. 
 

Члан 18. 
Јавни партнер ће уговорену накнаду за извршене услуге по основу појединачних третмана из 

овог Јавног уговора исплатити Приватном партнеру у року не дужем од 45 дана од дана пријема 
исправне фактуре и извештаја о извршеним услугама овереног од стране Надзорног органа Јавног 
партнера. 

Плаћање ће се вршити на рачун Приватног партнера 160-387369-29 код банке Intesa Bank а.д. 
Београд.  

 Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредним буџетским годинама бити 
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тим буџетским 
годинама.  

 
X. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 19. 

Приватни партнер је у обавези да у року од 7 дана од дана потписивања Јавног уговора Јавном 
партнеру достави банкарску гаранцију, безусловну и плативу на први позив, као средство 
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финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у висини од 10% од укупне вредности 
Јавног уговора, са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 

Уместо банкарске гаранције издате на цео период трајања Јавног уговора, Приватни партнер 
може да достави банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза са роком важности за период од 
једне године, уз Изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, којом изјављује да 
ће 30 дана пре истека њеног рока важења доставити нову банкарску гаранцију за испуњење уговорних 
обавеза, и да исто чини све до истека трајања Јавног уговора, с тим да последња издата банкарска 
гаранција буде са роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.  

Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза, са роком важности за период од једне 
године се доставља у висини од 10% вредности Јавног уговора за годину за коју се банкарска 
гаранција доставља, у складу са Обрасцем понуде и Обрасцем структуре цене који су у прилогу овог 
Јавног уговора и чине саставни део истог. 

Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза мора трајати најмање 30 дана дуже од 
дана истека рока за коначно извршење посла, односно реализацију Јавног уговора. Ако се у току 
реализације Јавног уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 
важност банкарске гаранције. 

Јавни партнер ће уновчити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у случају да 
Приватни партнер не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен Јавним уговором.  

 

XI. ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА ДА ПРУЖА НЕОПХОДНУ ПОМОЋ ПРИВАТНОМ  
ПАРТНЕРУ У ПРИБАВЉАЊУ НЕОПХОДНИХ ДОЗВОЛА И ДРУГЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ИЗДАЈУ ОРГАНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Члан 20. 
Јавни партнер у поступку реализације Јавног уговора пружа сву неопходну помоћ Приватном 

партнеру у прибављању неопходних дозвола и друге документације у току реализације Јавног уговора 
које издају органи јединице локалне самоуправе, укључујући и одобрење органа јединице локалне 
самоуправе, у складу са чланом 63. Закона о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 
14/16). 

Јавни партнер је у обавези да у току реализације Јавног уговора благовремено прибави решење 
Покрајинског завода за заштиту природе. Уколико третман обухвата подручје заштићеног подручја, 
Приватни партнер је у обавези да третман на њима обавља у складу са важећим решењима 
Покрајинског завода за заштиту природе које прибавља Јавни партнер.   
 

XII. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ РИЗИКА ИЗМЕЂУ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА 
 

Члан 21. 
У складу са Пројектом ЈПП „Обављање послова комуналне делатности зоохигијене 

(спровођења мера дезинфекције, дезннсекције и дератизације), са сродним услугама сузбијања 
коровске биљке амброзија и емерзних корова, на јавним површинама Града Зрењанина“ усвојеног од 
стране Скупштине града Зрењанина на седници одржаној 15.06.2022. године, на који је позитивно 
мишљење дала Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије бр. 17/2022 од 
08.06.2022. године, у периоду трајања Јавног уговора, дефинисани су следећи ризици: 

1) Ризици у периоду извршења услуга: 
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1. Кашњење у набавци материјала: Ризик од кашњења у набавци материјала (препарата за ДДД 
третмане) узрокује одлагање извршења ДДД услуга. Неблаговремено извршавање ДДД третмана може 
узроковати значајно смањење њиховог ефекта. 

2. Привремено нерасполагање са потребном опремом: Као и код материјала, недостатак 
опреме пролонгира извршење ДДД услуга. Неблаговремено извршавање ДДД третмана може 
узроковати значајно смањење њиховог ефекта. Ризик се огледа у могућности да Приватни партнер 
усмери своју опрему на друге пројекте у периоду када је она неопходна за реализацију Јавног уговора. 
Ипак, овај ризик је знатно мањи од претходног с обзиром да Приватни партнер у конкурсној 
документацији доставља доказе да већ поседује тражену опрему, док су препарати потрошан 
материјал који, због краћег рока трајања, не може да се обезбеди на лагеру у довољним количинама за 
цео период трајања Јавног уговора. 

3. Недостатак стручне радне снаге према успостављеним критеријумима и потребама: Као и 
код материјала и опреме, недостатак стручне радне снаге пролонгира извршење ДДД услуга. 
Неблаговремено извршавање ДДД третмана може узроковати значајно смањење њиховог ефекта. Овај 
ризик је знатно мањи од ризика обезбеђивања материјала с обзиром да Приватни партнер у конкурсној 
документацији, као и за неопходну опрему, доставља доказе да већ поседује адекватну стручну радну 
снагу.  

4. Слаба комуникација унутар организације и лош распоред активности: Комуникација 
представља основ за добар распоред активности. Сваки вид пропуста у организацији активности се 
одражава на благовремену реализацију ДДД третмана а исто, како је већ наглашено, повлачи за собом 
могућност смањења њиховог ефекта. 

5. Прекид радова на више од пет дана услед неповољних временских услова: Свако одлагање 
извршења се одражава на благовремену реализацију ДДД третмана а исто, како је већ наглашено, 
повлачи за собом могућност смањења њиховог ефекта. 

6. Настанак штете на опреми (елементарна непогода или оштећење изазвано људским 
фактором) и повреде на раду: Ризик сноси Приватни партнер.   

2) Остали ризици у периоду трајања уговора: 
1. Проблеми финансирања.  
2. Проблеми у наплати услуге: Пројекти ЈПП у обављању ДДД услуга на територији јединице 

локалне самоуправе финансирају се из буџета Града, као што су се и до сада финансирали путем 
поступка јавне набавке велике вредности. Сходно наведеном, и претходних година су обезбеђивана 
средства за финансирање ових услуга, а испостављене фактуре су се плаћале у оквиру законских 
рокова за измирење новчаних обавеза.  

3. Промене законске регулативе: У току трајања пројекта могућа је промена законске 
регулативе која се односи на извршење ДДД услуга. Ризик је подељен, с обзиром да промена законске 
регулативе, као и подзаконских аката утиче како на извршавање обавеза Приватног партнера, тако и 
на извршавање обавеза Јавног партнера.  

4. Инфлаторни ризик: Инфлаторни ризик је мало вероватан, јер је износ стопе просечне 
инфлације у Републици Србији урачнат у процену трошкова у оквиру овог пројекта.  

 
Члан 22. 

Приватни партнер преузима све ризике у периоду извршења услуге (Кашњење у набавци 
материјала, Привремено нерасполагање са потребном опремом, Недостатак стручне радне снаге према 
успостављеним критеријумима и потребама, Слаба комуникација унутар организације и лош распоред 
активности и Прекид радова на више од пет дана услед неповољних временских услова, Настанак 
штете на опреми (елементарна непогода или оштећење изазвано људским фактором) и повреде на 
раду).  

Што се тиче осталих ризика у периоду трајања уговора, Приватни партнер преузима ризике 
Проблеми у наплати услуге и Инфлаторни ризик. 
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Јавни партнер преузима ризик Проблеми финансирања. 

Приватни партнер са Јавним партнером дели ризик Промене законске регулативе. 

 
 

XIII. МЕХАНИЗМИ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРЕНИХ ЗАХТЕВА КВАЛИТЕТА  
И СТАНДАРДА УСЛУГА И ОБИМА УСЛУГА 

 
Члан 23. 

У случају утврђених недостатака у погледу захтева квалитета и стандарда извршених услуга 
дефинисаних овим Јавним уговором, као и у погледу обима извршених услуга, Приватни партнер је 
дужан да отклони исте у року од 7 дана од дана пријема примедби Јавног партнера без посебне 
накнаде (ако временски услови дозвољавају).  

У случају да Приватни партнер не отклони утврђене недостатке у датом року својом кривицом, 
активираће се банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза. 

 
Члан 24. 

Јавни партнер има право да, у циљу заштите јавног интереса, као и у случају постојања 
опасности за јавну безбедност или угрожавање животне средине и здравља људи и животиња, у 
потпуности или делимично наложи прекид извршења неких од услуга из Јавног уговора које Приватни 
партнер врши противно прописаним захтевима квалитета и стандардима услуга Јавног уговора и 
противно актима надлежних органа.  

 
Члан 25. 

Уколико Приватни партнер не поштује уговорене рокове, и својом кривицом касни са 
извршењем посла, дужан је платити Јавном партнеру уговорну казну у износу од 0,05% дневно од 
укупне годишње вредности уговорених услуга за сваки дан закашњења, а највише 10% од уговорене 
годишње вредности услуга. 

Јавни партнер у случају из става 1. овог члана има право захтевати и испуњење обавезе и 
уговорну казну. 

Јавни и Приватни партнер могу се споразумети да изврше пребијање потраживања Приватног 
партнера по основу накнаде за извршене услуге са потраживањем Јавног партнера по основу уговорне 
казне. 

У случају да се Јавни и Приватни партнер споразумеју да изврше пребијање потраживања из 
става 1. овог члана, дужни су да сачине изјаву о сагласности коју потписују овлашћени представници 
обеју страна.  

Ако је штета коју је Јавни партнер претрпео због ситуације из става 1. овог члана већа од 
износа уговорне казне, има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. 
 

Члан 26. 
Уколико се ради о услузи чије извршење не трпи одлагање због законске обавезе или због 

делотворности (ефекти третмана), Јавни партнер је овлашћен да за извршење те услуге привремено 
ангажује другог извршиоца. 
 

XIV. ИЗМЕНА ЈАВНОГ УГОВОРА 
 

Члан 27. 
Измена Јавног уговора може да се изврши само у изузетним случајевима, уз обострану 

сагласност Јавног и Приватног партнера. 
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Члан 28. 
На захтев Јавног или Приватног партнера, да би се удовољило измењеној стварној ситуацији 

на простору третмана, континуитету пружања услуге по истим условима или у другим оправданим 
случајевима, могу се изменити планиране количине, динамика и обим услуга које су предмет Јавног 
уговора, под условом да се вредност Јавног уговора не повећа за више од 3%. 

У случају промене прописа које се нису могле предвидети, а које могу штетно утицати на 
једну од уговорних страна, уговорне стране могу приступити измени јавног уговора. 
 
 

Члан 29. 
 Након закључења Јавног уговора, промена јединичних цена може бити дозвољена, на захтев 
Приватног или Јавног партнера, а уз сагласност друге стране, у случају да дође до значајног 
поремећаја на тржишту препарата, горива или радне снаге, који условљавају испуњеност услова из 
члана 158. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19).     
 
 

Члан 30. 
Рок трајања Јавног уговора се може продужити само изузетно, ако наступе околности више 

силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза.  
Продужење Јавног уговора може да тражи Јавни или Приватни партнер, који је погођен вишом 

силом, те се Јавни уговор може продужити само за период који је потребан да се изврше услуге које се 
због више силе нису могле извршити, у складу са законом. 
 
 

Члан 31. 
Захтев за измену уговора доставља се другој уговорној страни у писменој форми.  
Друга уговорна страна је такође дужна да се о истом изјасни и у писаној форми достави 

изјашњење о захтеву за измену уговора уговорној страни која је иницирала измену уговора. 
 

XV. РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 32. 
У случају промене прописа које се нису могле предвидети, а које могу штетно утицати на 

једну од уговорних страна, и уколико таква ситуација траје дуже од 180 дана, уговорне стране могу 
споразумно раскинути Јавни уговор, у складу са законом. 
 
 

Члан 33. 
Једнострани раскид Јавног уговора пре његовог истека дат од стране Јавног партнера могућ је 

ако Приватни партнер грубо крши одредбе Јавног уговора тако што:  
- континуирано, у периоду од три месеца или дуже не примењује прописане и уговорене захтеве 

квалитета и стандарде;  
- услуге врши противно актима надлежних органа;  
- у више случајева у току године не отклони утврђене недостатке у вршењу услуга ни у 

накнадном року;  
- у више случајева у току године не поштује уговорене рокове и касни са извршењем услуге;  
- на други начин грубо крши одредбе Јавног уговора.  

 
 

Члан 34. 
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Једнострани раскид Јавног уговора пре његовог истека дат од стране Приватног партнера 
могућ је ако Јавни партнер са намером или због грубог немара не извршава исплате накнаде 
Приватном партнеру више од три узастопна месеца.  

 
Члан 35. 

У случају настанка разлога за раскид Јавног уговора уговорна страна на чијој страни је настао 
разлог раскида, изјаву о једностраном раскиду доставља другој уговорној страни у писаној форми, а 
раскидни рок не може бити краћи од три месеца.  

У случају једностраног раскида јавног уговора од стране једне уговорне стране, друга уговорна 
страна има право на накнаду штете у складу са важећим прописима.   
 
 
 
 

XVI. ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈАВНОГ УГОВОРА 
 
 

Члан 36. 
Приватни партнер нема искључива или посебна права у смислу члана 4. став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19). 
 

Члан 37. 
Пропуст уговорних страна да испуне било које обавезе из Јавног уговора не доводи до захтева 

једне уговорне стране према другој, нити ће се то сматрати повредом Јавног уговора, уколико је такво 
неиспуњење последица више силе.  

 
Члан 38. 

Под вишом силом у смислу овог Јавног уговора подразумева се сваки непредвидив или 
неизбежан догађај који је изван моћи и воље уговорних страна, односно сваки догађај, околност или 
комбинација догађаја и околности, који излазе из круга редовних догађаја и околности на које је 
уговорна страна могла утицати, односно који нису проузроковани кривицом или непажњом уговорне 
стране, а који су настали након закључења овог Јавног уговора и који утичу на извршење и остварење 
права и обавеза које произлазе из Јавног уговора, а чији утицај уговорне стране, и поред разумне 
пажње, нису могле да предвиде, спрече, отклоне или ублаже. 

Члан 39. 
Све спорове, несугласице или захтеве који проистекну из Јавног уговора или су у вези са њим, 

уговорне стране ће споразумно решавати, а у случају када не могу споразумно да реше спор, због чега 
наступи неизвршавање уговорних обавеза било које уговорне стране дуже од три месеца, тада ће се 
спор решавати у судском поступку.  

 
За све спорове у вези Јавног уговора утврђује се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

 
XVII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 40. 

Прилози Јавног уговора који чине његов саставни део су: 
Прилог 1: Техничка спецификација 
Прилог 2: Образац понуде 
Прилог 3: Образац структуре цене 
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Члан 41. 

Овај Јавни уговор састављен је у 6 истоветних примерака, од којих Јавни партнер задржава 4 
примерка, а Приватни партнер 2 примерка.  

 
 
 
 
За Јавног партнера                                                                     За Приватног партнера  
 
 
 Милош Королија                                                                             Никола Рапаић 



Врста 
третмана 

 

Оквирне 
количи-

не за 
годиш-

њи 
третман 
израже-
не у јед. 
мере (ha, 
m2, ком., 
домаћинс

тво – 
кућа или 

стан, 
шахта) 

Укупан 
планиран 

обим услуга 
у периоду 
трајања 
јавног 

уговора 
изражен у 
јед. мере 
(ha, m2, 

ком., 
домаћин-

ство – кућа 
или стан, 

шахта) 
 

 
Врста препарата и број решења 

о коришћењу 
(Агенција за хемикалије)1 

 

Јед. цена 
у 1. 

години 
без ПДВ 

Вредност у 1. 
години без 

ПДВ 

Јед. цена 
у 2. 

години 
без ПДВ 

Вредност у 2. 
години без 

ПДВ 

Јед. цена у 
3. години 
без ПДВ 

Вредност у 3. 
години без 

ПДВ 

Јед. цена у 
4. години 
без ПДВ 

Вредност у 4. 
години без 

ПДВ 

Јед. цена 
у 5. 

години без 
ПДВ 

Вредност у 5. 
години без 

ПДВ 

Укупна вредност 
за цео период 

трајања јавног 
уговора (без 

ПДВ) 

1 2 3 4 5 6 (2*5) 7 8 (2*7) 9 10 (2*9) 11 12 (2*11) 13 14 (2*13) 15 
(6+8+10+12+14) 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КОМАРАЦА 

Адултицидни 
третман из 

ваздуха 
11.000 ха 44.000 ха 

Инсектицид Neopirox lambda 2.0 
532-01-3083/2018-03 

/ / 782,00 8.602.000,00 792,00 8.712.000,00 802,00 8.822.000,00 823,00 9.053.000,00 35.189.000,00 

Адултицидни 
третман са 

земље 
35.500 ха 142.000 хa 

Инсектицид  
Aqua K-Othrine EW 20 
532-01-1156/2011-03  

/ / 702,00 24.921.000,00 716,00 25.418.000,00 726,00 25.773.000,00 740,00 26.270.000,00 102.382.000,00 

Адултицидни 
третман са 

воде, шума и 
шикара 

220 ха 880 хa 

Инсектицид  
Aqua K-Othrine EW 20 
532-01-1156/2011-03 

/ / 540,00 118.800,00 552,00 121.440,00 562,00 123.640,00 577,00 126.940,00 490.820,00 

Ларвицидни 
биолошки 
третман са 

земље 

50 ха 200 хa 
Инсектицид Vectobac 12AS 

532-01-118/2010-03  
/ / 4.450,00 222.500,00 4.550,00 227.500,00 4.650,00 232.500,00 4.820,00 241.000,00 923.500,00 

Ларвицидни 
биолошки 
третман са 

земље и воде 

20 ха 80 ха 
Инсектицид Vectobac 12AS 

532-01-118/2010-03  
/ / 5.500,00 110.000,00 5.580,00 111.600,00 5.650,00 113.000,00 5.950,00 119.000,00 453.600,00 

Ларвицидни 
биолошки 
третман из 

ваздуха 

400 ха 1.600 ха 
Инсектицид Ledene granule LG 

532-01-131/2012-03  
/ / 5.920,00 2.368.000,00 6.000,00 2.400.000,00 6.150,00 2.460.000,00 6.300,00 2.520.000,00 9.748.000,00 

Ларвицидни 
хемијскии 
третман са 

земље 

100 ха 400 ха 

Инсектицид Dimilin SC 15 
532-01-2713/2020-03  

Инсектицид Larva stop ZG 
532-01-73/2012-03  

 

/ / 4.000,00 400.000,00 4.120,00 412.000,00 4.280,00 428.000,00 4.450,00 445.000,00 1.685.000,00 

Ларвицидни 
хемијскии 
третман са 

земље и воде 

20 ха 80 ха 

Инсектицид Dimilin SC 15 
532-01-2713/2020-03  

Инсектицид Larva stop ZG 
532-01-73/2012-03  

 

/ / 5.610,00 112.200,00 5.700,00 114.000,00 5.900,00 118.000,00 6.100,00 122.000,00 466.200,00 



Кошење 
канала 

35.000 м2 140.000 м2 / / / 4,60 161.000,00 4,75 166.250,00 4,90 171.500,00 5,20 182.000,00 680.750,00 

Ларвицидне 
биолошке 
таблете за 

домаћинства 
(Сузбијање 

кућних форми 
комараца 
применом 

БТИ таблета) 

 
 
 

3.300 
паковања 

 
 
 

13.200 
паковања 

 
 

 
Инсектицид BTI tablete 

532-01-27/2010-03 

/ / 445,00 1.468.500,00 455,00 1.501.500,00 463,00 1.527.900,00 482,00 1.590.600,00 6.088.500,00 

Мониторинг и 
контрола 
ларви и 

одраслих 
комараца 

350 
узорака 

1.400 
узорака 

/ / / 565,00 197.750,00 575,00 201.250,00 585,00 204.750,00 615,00 215.250,00 819.000,00 

Контрола 
заражености 

на вирус 
Западног 

Нила 

24 узорка 96 узорака / / / 6.600,00 158.400,00 6.620,00 158.880,00 6.690,00 160.560,00 6.750,00 162.000,00 639.840,00 

Мапирање 
изворишта 
комараца 

1.500 ха 6.000 ха / / / 397,00 595.500,00 400,00 600.000,00 425,00 637.500,00 440,00 660.000,00 2.493.000,00 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КРПЕЉА 

Сузбијање 
крпеља на 
територији 

града 
Зрењанина 

65 ха 260 ха 

Инсектицид  
Aqua K-Othrine EW 20 
532-01-1156/2011-03 

/ / 8.200,00 533.000,00 8.300,00 539.500,00 8.435,00 548.275,00 8.625,00 560.625,00 2.181.400,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ (без ПДВ):    39.968.650,00  40.683.920,00  41.320.625,00  42.267.415,00 164.240.610,00 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Објекти 
индивидуално

г становања 

26.200 
домаћинс

тава 

131.000 
домаћинстав

а 

Р о д е н т и ц и д  М а м а к - Б ( К Х )  
р а с у т и  м а м а к   

5 3 2 - 0 1 - 2 8 / 1 / 2 0 1 0 - 0 3   

280,00 7.336.000,00 280,00 7.336.000,00 283,00 7.414.600,00 288,00 7.545.600,00 291,00 7.624.200,00 37.256.400,00 

Депонија 240 ха 1.200 ха 

Р о д е т и ц и д  М а м а к - Б ( К Х )  Б Б  
п а р а ф и н с к и  б л о к   

5 3 2 - 0 1 - 2 2 / 1 / 2 0 1 0 - 0 3   

13.200,00 3.168.000,00 13.150,00 3.156.000,00 13.250,00 3.180.000,00 13.500,00 3.240.000,00 14.000,00 3.360.000,00 16.104.000,00 

Гробља 180 ха 900 ха 

Р о д е н т и ц и д  М а м а к - Б ( К Х )  
Б Б  п а р а ф и н с к и  б л о к   

5 3 2 - 0 1 - 2 2 / 1 / 2 0 1 0 - 0 3  

8.600,00 1.548.000,00 8.600,00 1.548.000,00 8.710,00 1.567.800,00 8.800,00 1.584.000,00 9.000,00 1.620.000,00 7.867.800,00 

Предшколске 
и школске 
установе 

100 
објеката 

500 објеката 
Р о д е н т и ц и д  М а м а к - Б ( К Х )  

р а с у т и  м а м а к   4.650,00 465.000,00 4.650,00 465.000,00 4.780,00 478.000,00 4.910,00 491.000,00 5.260,00 526.000,00 2.425.000,00 



5 3 2 - 0 1 - 2 8 / 1 / 2 0 1 0 - 0 3   

Пијаце 30 објекта 150 објекта 

Р о д е н т и ц и д  М а м а к - Б ( К Х )  
Б Б  п а р а ф и н с к и  б л о к   

5 3 2 - 0 1 - 2 2 / 1 / 2 0 1 0 - 0 3   

6.500,00 195.000,00 6.500,00 195.000,00 6.650,00 199.500,00 6.800,00 204.000,00 7.000,00 210.000,00 1.003.500,00 

Шахтови 
фекалне 

канализације 

3.000 
комада 

15.000 
комада 

Р о д е н т и ц и д  М а м а к - Б ( К Х )  
Б Б  п а р а ф и н с к и  б л о к   

5 3 2 - 0 1 - 2 2 / 1 / 2 0 1 0 - 0 3  

45,00 135.000,00 45,00 135.000,00 50,00 150.000,00 54,00 162.000,00 58,00 174.000,00 756.000,00 

Верске 
установе 

50 
објеката 

250 објеката 

Р о д е н т и ц и д  М а м а к - Б ( К Х )  
р а с у т и  м а м а к   

5 3 2 - 0 1 - 2 8 / 1 / 2 0 1 0 - 0 3  

4.650,00 232.500,00 4.650,00 232.500,00 4.780,00 239.000,00 4.910,00 245.500,00 5.260,00 263.000,00 1.212.500,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈУ(без ПДВ):  13.079.500,00  13.067.500,00  13.228.900,00  13.472.100,00  13.777.200,00 66.625.200,00 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Дезинфекција 
јавних 

површина на 
територији 

Града 
Зрењанина 

33.000 м2 165.000 м2 

Дезинфицијенс  

Grund mirea 475 
532-01-2434/2019-03  

Sanigol sanas 
532-01-481/2010-03  

 

16,20 534.600,00 16,20 534.600,00 16,40 541.200,00 16,70 551.100,00 17,15 565.950,00 2.727.450,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ(без ПДВ):  534.600,00  534.600,00  541.200,00  551.100,00  565.950,00 2.727.450,00 

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 

Механичко 
сузбијање 

амброзије - 
ручно 

кошење 

300.000 м2 
1.500.000 

м2 
/ 5,40 1.620.000,00 5,40 1.620.000,00 5,50 1.650.000,00 5,70 1.710.000,00 5,85 1.755.000,00 8.355.000,00 

Механичко 
сузбијање 

амброзије - 
машинско 
кошење 

1.230.000 
м2 

6.150.000 
м2 

/ 4,65 5.719.500,00 4,65 5.719.500,00 4,70 5.781.000,00 4,80 5.904.000,00 4,95 6.088.500,00 29.212.500,00 

Хемијско 
сузбијање 
амброзије 

300.000 м2 
1.500.000 

м2 
Хербицид Glifosav 480  

321-01-1922/2018-11  
7,40 2.220.000,00 7,40 2.220.000,00 7,50 2.250.000,00 7,60 2.280.000,00 7,70 2.310.000,00 11.280.000,00 

Даљинска 
детекција 
просторне 

распрострање
ности 

амброзије 

8.000 ха 40.000 ха / 370,00 2.960.000,00 370,00 2.960.000,00 373,00 2.984.000,00 375,00 3.000.000,00 379,00 3.032.000,00 14.936.000,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ (без ПДВ):  12.519.500,00  12.519.500,00  12.665.000,00  12.894.000,00  13.185.500,00 63.783.500,00 



 

 

1Понуђени препарати морају бити уписани у Привремену листу биоцидних производа.  
 
Понуђач је дужан да попуни сва задата поља која садрже објашњење о начину попуњавања, односно подацима који се уносе у динарима, без ПДВ-а, као и податке о препаратима и броју решења о коришћењу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА 

Механичко 
сузбијање - 

ручно 
кошење 

30 ха 150 ха / 178.000,00 5.340.000,00 178.000,00 5.340.000,00 178.600,00 5.358.000,00 180.000,00 5.400.000,00 182.000,00 5.460.000,00 26.898.000,00 

Механичко 
сузбијање - 
машинско 
кошење 

10 ха 50 ха / 56.300,00 563.000,00 56.000,00 560.000,00 57.500,00 575.000,00 59.000,00 590.000,00 61.500,00 615.000,00 2.903.000,00 

Хемијско 
сузбијање - 

леђном 
прскалицом 

5 ха 25 ха 
Хербицид Glifosav 480  
321-01-1922/2018-11  

85.000,00 425.000,00 84.000,00 420.000,00 86.000,00 430.000,00 87.800,00 439.000,00 89.500,00 447.500,00 2.161.500,00 

Хемијско 
сузбијање - 
амфибијом 

30 ха 150 ха 
Хербицид Glifosav 480  
321-01-1922/2018-11 

83.000,00 2.490.000,00 82.800,00 2.484.000,00 84.000,00 2.520.000,00 85.800,00 2.574.000,00 88.000,00 2.640.000,00 12.708.000,00 

Снимање из 
ваздуха пре 

третмана 
75 ха 375 ха / 5.700,00 427.500,00 5.700,00 427.500,00 6.000,00 450.000,00 6.400,00 480.000,00 6.850,00 513.750,00 2.298.750,00 

Снимање из 
ваздуха после 

третмана 
75 ха 375 ха / 5.700,00 427.500,00 5.700,00 427.500,00 6.000,00 450.000,00 6.400,00 480.000,00 6.850,00 513.750,00 2.298.750,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА (без ПДВ):  9.673.000,00  9.659.000,00  9.783.000,00  9.963.000,00  10.190.000,00 49.268.000,00 

УКУПНО НАКНАДА ЗА СВЕ УСЛУГУ БЕЗ ПДВ4  35.806.600,00  75.749.250,00  76.902.020,00  78.200.825,00  79.986.065,00 346.644.760,00 



Врста 
третмана 

 

Оквирне 
количи-

не за 
годиш-

њи 
третман 
израже-
не у јед. 
мере (ha, 
m2, ком., 
домаћинс

тво – 
кућа или 

стан, 
шахта) 

Укупан 
планиран 

обим услуга 
у периоду 
трајања 
јавног 

уговора 
изражен у 
јед. мере 
(ha, m2, 

ком., 
домаћин-

ство – кућа 
или стан, 

шахта) 
 

 
Врста препарата и број решења 

о коришћењу 
(Агенција за хемикалије)1 

 

Јед. цена 
у 1. 

години са 
ПДВ 

Вредност у 1. 
години са 

ПДВ 

Јед. цена у 
2. години 
са ПДВ 

Вредност у 2. 
години са 

ПДВ 

Јед. цена у 
3. години са 

ПДВ 

Вредност у 3. 
години са 

ПДВ 

Јед. цена у 
4. години 
са ПДВ 

Вредност у 4. 
години са 

ПДВ 

Јед. цена 
у 5. 

години са 
ПДВ 

Вредност у 5. 
години са 

ПДВ 

Укупна вредност 
за цео период 

трајања јавног 
уговора (са ПДВ) 

1 2 3 4 5 6 (2*5) 7 8 (2*7) 9 10 (2*9) 11 12 (2*11) 13 14 (2*13) 15 
(6+8+10+12+14) 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КОМАРАЦА 

Адултицидни 
третман из 

ваздуха 
11.000 ха 44.000 ха / / / 938,40 10.322.400,00 950,40 10.454.400,00 962,40 10.586.400,00 987,60 10.863.600,00 42.226.800,00 

Адултицидни 
третман са 

земље 
35.500 ха 142.000 хa / / / 842,40 29.905.200,00 859,20 30.501.600,00 871,20 30.927.600,00 888,00 31.524.000,00 122.858.400,00 

Адултицидни 
третман са 

воде, шума и 
шикара 

220 ха 880 хa / / / 648,00 142.560,00 662,40 145.728,00 674,40 148.368,00 692,40 152.328,00 588.984,00 

Ларвицидни 
биолошки 
третман са 

земље 

50 ха 200 хa / / / 5.340,00 267.000,00 5.460,00 273.000,00 5.580,00 279.000,00 5.784,00 289.200,00 1.108.200,00 

Ларвицидни 
биолошки 
третман са 

земље и воде 

20 ха 80 ха / / / 6.600,00 132.000,00 6.696,00 133.920,00 6.780,00 135.600,00 7.140,00 142.800,00 544.320,00 

Ларвицидни 
биолошки 
третман из 

ваздуха 

400 ха 1.600 ха / / / 7.104,00 2.841.600,00 7.200,00 2.880.000,00 7.380,00 2.952.000,00 7.560,00 3.024.000,00 11.697.600,00 

Ларвицидни 
хемијскии 
третман са 

земље 

100 ха 400 ха / / / 4.800,00 480.000,00 4.944,00 494.400,00 5.136,00 513.600,00 5.340,00 534.000,00 2.022.000,00 

Ларвицидни 
хемијскии 
третман са 

земље и воде 

20 ха 80 ха / / / 6.732,00 134.640,00 6.840,00 136.800,00 7.080,00 141.600,00 7.320,00 146.400,00 559.440,00 

Кошење 
канала 

35.000 м2 140.000 м2 / / / 5,52 193.200,00 5,70 199.500,00 5,88 205.800,00 6,24 218.400,00 816.900,00 

Ларвицидне 
биолошке 

 
 

 
 

/ / / 534,00 1.762.200,00 546,00 1.801.800,00 555,60 1.833.480,00 578,40 1.908.720,00 7.306.200,00 



таблете за 
домаћинства 
(Сузбијање 

кућних форми 
комараца 
применом 

БТИ таблета) 

 
3.300 

паковања 

 
13.200 

паковања 

Мониторинг и 
контрола 
ларви и 

одраслих 
комараца 

350 
узорака 

1.400 
узорака 

/ / / 678,00 237.300,00 690,00 241.500,00 702,00 245.700,00 738,00 258.300,00 982.800,00 

Контрола 
заражености 

на вирус 
Западног 

Нила 

24 узорка 96 узорака / / / 7.920,00 190.080,00 7.944,00 190.656,00 8.028,00 192.672,00 8.100,00 194.400,00 767.808,00 

Мапирање 
изворишта 
комараца 

1.500 ха 6.000 ха / / / 476,40 714.600,00 480,00 720.000,00 510,00 765.000,00 528,00 792.000,00 2.991.600,00 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КРПЕЉА 

Сузбијање 
крпеља на 
територији 

града 
Зрењанина 

65 ха 260 ха / / / 9.840,00 639.600,00 9.960,00 647.400,00 10.122,00 657.930,00 10.350,00 672.750,00 2.617.680,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈУ (са ПДВ):    47.962.380,00  48.820.704,00  49.584.750,00  50.720.898,00 197.088.732,00 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Објекти 
индивидуално

г становања 

26.200 
домаћинс

тава 

131.000 
домаћинстав

а 
/  336,00 8.803.200,00 336,00 8.803.200,00 339,60 8.897.520,00 345,60 9.054.720,00 349,20 9.149.040,00 44.707.680,00 

Депонија 240 ха 1.200 ха /  15.840,00 3.801.600,00 15.780,00 3.787.200,00 15.900,00 3.816.000,00 16.200,00 3.888.000,00 16.800,00 4.032.000,00 19.324.800,00 

Гробља 180 ха 900 ха /  10.320,00 1.857.600,00 10.320,00 1.857.600,00 10.452,00 1.881.360,00 10.560,00 1.900.800,00 10.800,00 1.944.000,00 9.441.360,00 

Предшколске 
и школске 
установе 

100 
објеката 

500 објеката /  5.580,00 558.000,00 5.580,00 558.000,00 5.736,00 573.600,00 5.892,00 589.200,00 6.312,00 631.200,00 2.910.000,00 

Пијаце 30 објекта 150 објекта /  7.800,00 234.000,00 7.800,00 234.000,00 7.980,00 239.400,00 8.160,00 244.800,00 8.400,00 252.000,00 1.204.200,00 

Шахтови 
фекалне 

канализације 

3.000 
комада 

15.000 
комада 

/  54,00 162.000,00 54,00 162.000,00 60,00 180.000,00 64,80 194.400,00 69,60 208.800,00 907.200,00 

Верске 
установе 

50 
објеката 

250 објеката /  5.580,00 279.000,00 5.580,00 279.000,00 5.736,00 286.800,00 5.892,00 294.600,00 6.312,00 315.600,00 1.455.000,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ДЕРАТИЗАЦИЈУ(са ПДВ):  15.695.400,00  15.681.000,00  15.874.680,00  16.166.520,00  16.532.640,00 79.950.240,00 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 



Дезинфекција 
јавних 

површина на 
територији 

Града 
Зрењанина 

33.000 м2 165.000 м2 / 19,44 641.520,00 19,44 641.520,00 19,68 649.440,00 20,04 661.320,00 20,58 679.140,00 3.272.940,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ(са ПДВ):  641.520,00  641.520,00  649.440,00  661.320,00  679.140,00 3.272.940,00 

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 

Механичко 
сузбијање 

амброзије - 
ручно 

кошење 

300.000 м2 
1.500.000 

м2 
/ 6,48 1.944.000,00 6,48 1.944.000,00 6,60 1.980.000,00 6,84 2.052.000,00 7,02 2.106.000,00 10.026.000,00 

Механичко 
сузбијање 

амброзије - 
машинско 
кошење 

1.230.000 
м2 

6.150.000 
м2 

/ 5,58 6.863.400,00 5,58 6.863.400,00 5,64 6.937.200,00 5,76 7.084.800,00 5,94 7.306.200,00 35.055.000,00 

Хемијско 
сузбијање 
амброзије 

300.000 м2 
1.500.000 

м2 
/ 8,88 2.664.000,00 8,88 2.664.000,00 9,00 2.7000.000,00 9,12 2.736.000,00 9,24 2.772.000,00 13.536.000,00 

Даљинска 
детекција 
просторне 

распрострање
ности 

амброзије 

8.000 ха 40.000 ха / 444,00 3.552.000,00 444,00 3.552.000,00 447,60 3.580.800,00 450,00 3.600.000,00 454,80 3.638.400,00 17.923.200,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ (са ПДВ):  15.023.400,00  15.023.400,00  15.198.000,00  15.472.800,00  15.822.600,00 76.540.200,00 

СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА 

Механичко 
сузбијање - 

ручно 
кошење 

30 ха 150 ха / 213.600,00 6.408.000,00 213.600,00 6.408.000,00 214.320,00 6.429.600,00 216.000,00 6.480.000,00 218.400,00 6.552.000,00 32.277.600,00 

Механичко 
сузбијање - 
машинско 
кошење 

10 ха 50 ха / 67.560,00 675.600,00 67.200,00 672.000,00 69.000,00 690.000,00 70.800,00 708.000,00 73.800,00 738.000,00 3.483.600,00 

Хемијско 
сузбијање - 

леђном 
/прскалицом 

5 ха 25 ха / 102.000,00 510.000,00 100.800,00 504.000,00 103.200,00 516.000,00 105.360,00 526.800,00 107.400,00 537.000,00 2.593.800,00 

Хемијско 
сузбијање - 
амфибијом 

30 ха 150 ха / 99.600,00 2.988.000,00 99.360,00 2.980.800,00 100.800,00 3.024.000,00 102.960,00 3.088.800,00 105.600,00 3.168.000,00 15.249.600,00 

Снимање из 
ваздуха пре 

третмана 
75 ха 375 ха / 6.840,00 513.000,00 6.840,00 513.000,00 7.200,00 540.000,00 7.680,00 576.000,00 8.220,00 616.500,00 2.758.500,00 

Снимање из 
ваздуха после 

третмана 
75 ха 375 ха / 6.840,00 513.000,00 6.840,00 513.000,00 7.200,00 540.000,00 7.680,00 576.000,00 8.220,00 616.500,00 2.758.500,00 

ИЗНОС НАКНАДЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА (са ПДВ):  11.607.600,00  11.590.800,00  11.739.600,00  11.955.600,00  12.228.000,00 59.121.600,00 



 
Понуђач је дужан да попуни сва задата поља која садрже објашњење о начину попуњавања, односно подацима који се уносе у динарима, са ПДВ-ом.  
 
У овој табели се не уносе подаци о препаратима и броју решења о коришћењу, јер су наведени у првој табели Обрасца структуре цене.  

УКУПНО НАКНАДА ЗА СВЕ УСЛУГУ СА ПДВ  42.967.920,00  90.899.100,00  92.282.424,00  93.840.990,00  95.983.278,00 415.973.712,00 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број: 99 - 115/1

Предмет: Додела јавног уговора ( јавно приватно партнерство - услуге   обављања  послова комуналне 
делатности, зоохигијене ( спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним 
услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града 
Зрењанина

(назив предмета набавке, или, у случају да је предмет набавке подељен у партије, назив партије)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Подаци о наручиоцу

Назив: ГРАДСКА УПРАВА  ЗРЕЊАНИН Порески идентификациони број (ПИБ): 
102506213

Адреса: Трг Слободе 10

Место: Зрењанин Поштански број: 23000 Држава: Србија

Подаци о јавној набавци

Назив: Додела јавног уговора ( јавно приватно партнерство - услуге   обављања  
послова комуналне делатности, зоохигијене ( спровођења мера 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама 
сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним 
површинама града Зрењанина

Референтни број: 404-3-34

Број огласа: 2022/С Ф02-0025462

Датум слања огласа: 02.07.2022

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда се подноси:

Самостално

Заједничка понуда

Општи подаци о понуђачу (или, у случају заједничке понуде, о овлашћеном члану групе понуђача)

Назив: ЦИКЛОНИЗАЦИЈА ЛОГИСТИКА ДОО НОВИ САД Порески идентификациони број (ПИБ): 
106935856

Адреса: ПРИМОРСКА, 76

Место: НОВИ САД НСТЈ ознака: RS123 Поштански број: 21000 Држава: Србија

Електронска пошта: logistika@ciklonizacija.net Телефон: +381 213408818

Интернет страница: Факс: +381 216413537

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

Број рачуна понуђача: 160-387369-29

Назив банке: Интеса банка АД

Лице овлашћено за потписивање уговора / оквирног споразума: Никола Рапаић

Подаци о члановима групе привредних субјеката (уколико се понуда подноси као заједничка)



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 2

Назив: ЦИКЛОНИЗАЦИЈА АД НОВИ САД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101708173

Адреса: Приморска, 76

Место: Нови Сад НСТЈ ознака: RS123 Поштански број: 21000 Држава: Србија

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

Назив: ЦИКЛОНИЗАЦИЈА ЛОГИСТИКА ДОО НОВИ САД Порески идентификациони број (ПИБ): 
106935856

Адреса: ПРИМОРСКА, 76

Место: НОВИ САД НСТЈ ознака: RS123 Поштански број: 21000 Држава: Србија

Уговарач је микро, мало или средње правно лице или предузетник  да  не

Део уговора / оквирног споразума који ће извршавати поједини члан групе привредних субјеката (ако је примењиво)

Назив: ЦИКЛОНИЗАЦИЈА АД НОВИ САД Порески идентификациони број (ПИБ): 
101708173

Део уговора / оквирног споразума који ће извршити члан групе привредних субјеката

Предмет или количина: Извршава део услуга комуналне делатности, зоохигијене (спровођење мера дезинфекције,дезинсекције 
и дератизације), за које су потребне дозволе Министарства здравља за обављање ДДД послова, 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за ветерину, и сродне услуге 
сузбијања коровске биљке амброзије - хемијско сузбијње амброзије и хемијско сузбијање емерзних 
корова за које је потребно дозвола Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за 
заштиту биља.
Подноси у име групе понуђача банкарску гаранцију за озбиљност понуде и банкарску гаранцију за добро 
извршење посла.

Вредност или проценат: 20 % од свих радова

Назив: ЦИКЛОНИЗАЦИЈА ЛОГИСТИКА ДОО НОВИ САД Порески идентификациони број (ПИБ): 
106935856

Део уговора / оквирног споразума који ће извршити члан групе привредних субјеката

Предмет или количина: Извршава део услуга комуналне делатности, зоохигијене (спровођење мера дезинфекције,дезинсекције 
и дератизације), за које је потребна дозвола Министарства здравља за обављање ДДД послова и услуге 
механичког сузбијање амброзије и механичко сузбијања емерзних корова. 

Вредност или проценат: 80 % од свих радова

Понуда укључује подизвођаче

Да

Не

ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупна цена без ПДВ-а: 346.644.760,00

Укупна цена са ПДВ-ом: 415.973.712,00

 RSD

 RSD

Рок и начин плаћања:
У року од 45 дана од дана од дана пријема исправне фактуре и извештаја о извршеним услугама овереног од стране  Надзорног 
органа Јавног партнера.

Рок важења понуде (у данима, од дана отварања понуда): 60



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 3

ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Назив електронског документа Величина 
(бајт) Врста документа

Документ 
означен као 
поверљив

Образложење поверљивости

Obrazac troskova pripreme 
ponude - popunjen Logistika.docx 15455 Образац трошкова припреме 

понуде

Sredstvo za ozbiljnost ponude - 
bankarska garancija OTP 
banka.pdf

1062144
Средства обезбеђења

Obrazac strukture cene - 
popunjen.docx 61292 Структура понуђене цене

Izjava - CIKLONIZACIJA LOGISTIKA 
DOO NOVI SAD - 2022-08-19 
12_39_18.pdf

289730
Изјава о испуњености 
критеријума за квалитативни 
избор П.С.

Izjava - CIKLONIZACIJA AD NOVI 
SAD - 2022-08-19 10_05_34.pdf 381049

Изјава о испуњености 
критеријума за квалитативни 
избор П.С.

Model ugovora, izmena 1 - 
popunjen Logistika.doc 345600 Модел уговора или оквирног 

споразума

ДЕЛОВИ ПОНУДЕ КОЈЕ НИЈЕ МОГУЋЕ ПОДНЕТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ СРЕДСТВИМА ПУТЕМ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Део Опис

Оригинал средства обезбеђења Банкарска гаранција за озбиљност понуде број 1062/2022 од 20.07.2022.године коју даје 
Циклонизација АД.

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку јавне набавке поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података у понуди.

ЗАВРШНА ИЗЈАВА (за Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта ако је примењиво)

Изјављујем да су подаци наведени у Деловима ИИ – В Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта тачни и 
истинити и да сам у потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница.

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном року, доставим доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о испуњености критеријума које сам навео у Изјави о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији или трећој 
држави.

 Да, у потпуности

 Делимично, за Делове/Одељке/Тачке:

 Не

МОДЕЛ УГОВОРА

Упознати смо са садржином и прихватамо модел уговора / оквирног споразума



ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И 
ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА СА ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГА 
 

1. Опис услуга по врстама 
 
1.1. Дезинфекција 

Дезинфекција јавних површина врши се по потреби, у случају контаминације јавних 
површина потенцијално заразним микроорганизмима претежно фекалног порекла. До 
оваквих случајева долази најчешће услед изливања канализације након великих падавина, 
неодговорног понашања појединаца који избацују потенцијално заразан материјал на јавне 
површине као и ситуација изазваних епидемиолошким стањем у земљи, попут актуелне 
везане за пандемију вируса COVID-19. Дезинфекција се врши, у зависности од величине 
површина које се третирају, моторним леђним прскалицама и/или из возила на којима су 
уграђене моторне прскалице под притиском. 

 

1.2. Дезинсекција 
 

1.2.1. Сузбијање комараца 

Третмани сузбијања одраслих комараца на територији Зрењанина врше се на 35.500 
хектара у свих 22 насељених места, односно на укупној површини од 46.720 хектара, док се 
третмани ларви комараца врше на укупној површини од 590 хектара. Такође се врши и 
расподела BTi таблета против ларви комараца становништву, и то директном поделом 
домаћинствима и путем месних заједница. Учесталост третмана зависи од бројности 
комараца у току сезоне, која варира из године у годину, претежно као последица 
климатских фактора.  

На територији Зрењанина налазе се Царска и Окањ бара, реке Тиса, Бегеј и Тамиш, 
као и бројни канали и баре. С обзиром да се део ових водених површина налази на 
заштићеним подручјима (Специјални резерват природе Ритови доњег Потисја, Специјални 
резерват природе Окањ бара, Специјални резерват природе Царска бара, Предео изузетних 
одлика Потамишје, Предео изузетних одлика Слатине средњег Баната, Парк природе 
Русанда, Споменик природе Жупанијски парк Зрењанин, Споменик природе Бели дуд у 
Белом Блату и многа заштићена станишта), где је третман комараца ограничен на биолошки 
или није дозвољен, ове површине представљају жариште развоја комараца. Оваква 
ситуација захтева свеобухватан приступ сузбијању комараца на територији Зрењанина, који 
подразумева праћење стања њихове бројности, анализу резултата, процену обима и 
временског периода извршења сваке врсте третмана (ларвицидног и адултицидног).  



Акције сузбијања комараца треба да буду базиране на основу савремених метода 
прихваћених од стручне јавности најразвијенијих земаља а избор препарата у складу са 
определењем Европске уније, односно регулативом којом се утврђује примена биоцида у 
програмима сузбијања комараца. Пре сваке акције неопходно је дефинисати угроженост 
појединих подручја различитим врстама комараца, утврдити величине потенцијалних 
изворишта, дати предлог организационе шеме сузбијања комараца односно избор биоцида 
за третмане комараца, давањем определења за извођење/апликацију. 

 

1.2.2. Сузбијање крпеља 

Сузбијање крпеља обухвата утврђивање бројности крпеља (мониторинг), 
обавештавање јавности, сам третман и процену ризика по здравље становништва. 
Утврђивање бројности крпеља (мониторинг) пре и после сваког појединачног третмана се 
врши методом по флег-часу на најмање 6 локација на територији Зрењанина које одреди 
Јавни партнер. Поред бројности, утврђују се и врсте крпеља, као и развојни стадијуми, на 
основу чега се врши процена ризика по здравље становништва.  

Мониторинг се спроводи уз присуство надзорног органа Јавног партнера. Приватни 
партнер је дужан да услугу изврши најкасније у року од 72 часа од извршеног мониторинга 
и Јавном партнеру достави Извештај о мониторингу (табеларно) у којој ће бити наведен 
број изловљених јединки и њихова детерминација до врсте и развојног стадијума по свакој 
локацији понаособ.  

Третман крпеља врши се два пута годишње, у пролеће и крајем лета у зависности од 
метеоролошких параметара, и обухвата површину од 65 хектара јавних зелених површина 
(паркови, дечија игралишта, рекреациона игралишта, спортски терени, излетишта и др.). 
Третман се врши из возила УЛВ техником и леђним моторним прскалицама. Након 
извршеног сваког појединачног третмана, Приватни партнер доставља извештај о 
извршеном третману, који обавезно садржи податке о датумима када је извршен третман, 
третираним локацијама – мапу и површине третираних локација, кориштеном препарату и 
бројности крпеља пре и након третмана, као и процену ризика по здравље становништва на 
територији Зрењанина након извршена оба предвиђена третмана. 

 

1.3. Дератизација 

У 26.200 домаћинстава и на јавним површинама као што су депоније, гробља и у 
инсталацијама попут јавне канализације, потребно је вршити системску дератизацију 
најмање једном годишње, у јесен или пролеће. Системска дератизација подразумева: 

А) Обавештавање грађана о спровођењу дератизације 

Обавештавање грађана о спровођењу третмана систематске дератизације се обавља 
на законом прописан начин, путем летака који ће бити постављени на видном месту у свим 



месним заједницама на огласним стубовима и таблама као и на сваком објекту 
вишепородичног становања - на улазу у зграду и на месту где су мамци постављени. Такође, 
Приватни партнер је обавезан да обавештавање грађана врши путем средстава јавног 
информисања на језицима у службеној употреби на територији Зрењанина, најмање 48 сати 
пре отпочињања акције. 

Б) Спровођење дератизације 

У месним заједницама дератизација се врши директном применом, или доделом 
биоцидног производа – мамка од стране оперативних екипа у сваком домаћинству које то 
буде дозволило, док се на јавним површинама, деловима са зградама, у помоћним и 
подрумским просторијама, биоцидни производ искључиво поставља од стране оперативних 
екипа. У вишестамбеним зградама (објекти колективног типа становања), у сарадњи са 
председницима скупштине станара, биоцид ће се постављати у подрумима и таванским 
просторијама у дератизационе станице од тврде пластике, или на нека друга погодна места. 
На површинама у јавном коришћењу, као што су депоније, гробља и јавна канализација, 
мамке у парафинским блоковима такође постављају искључиво обучени оперативни 
радници.  

Систематска дератизација у сеоским месним заједницама ће се обављати у 
кординацији са представницима месних заједница по списковима, на исти начин као и у 
градским. 

Сви корисници код којих је мамак постављен, или им је додељен морају, добити 
обавештење и упозорење за руковање биоцидним производом, како би се избегле 
евентуалне нежељене последице. 

Угинуле глодаре неопходно је уклонити са терена, на безбедан начин како не би 
дошло до евентуалног ширења зооноза, спречило тровање домаћих и дивљих животиња и 
како би се комунална хигијена одржала на оптималном нивоу.  

 

1.4. Сузбијање коровске биљке амброзија  

Сузбијање амброзије обухвата картирања и снимања терена у циљу евидентирања 
површина које је неопходно обухватити третманима, на основу чега се доноси одлука о 
избору оптималних метода и термина сузбијања.  

Даљинска детекција просторне расподеле амброзије подразумева неколико мера које 
омогућавају картирање терена, а те мере  су следеће: 

а) снимање терена и израда геореференцираних аерофотографија; 

б) даљинска детекција просторне расподеле амброзије пре третмана; 

в) даљинска детекција просторне расподеле амброзије после третмана-контрола.  



Мере за сузбијање амброзије у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе 
цветања се састоје у следећем: 

1. Механичке мере - кошење специјалним прикључним машинама за тракторе и др. 
уређајима, чупање, спаљивање биљака на необрадивом пољопривредном, грађевинском и 
водном земљишту. Кошење би се одвијало у временском периоду од почетка маја до краја 
септембра. У зависности од године односно временских прилика потребно је вршити 
кошење минимум 3-5 пута годишње;  

2. Хемијске мере - на земљишту поред путева и на самим колосецима, применом 
хербицида, спроводиле би се на бази снимљеног стања на терену, а минимум који је 
потребан у току године је један хемијски третман.  

Механички третман се изводи ручним тримерима, тракторским косилицама и 
возилима специјализованим за кошење неприступачних терена. Хемијски третман се 
изводи специјализованим машинама за апликацију препарата за хемијски третман (тифоне 
уређаји и стандардне тракторске прскалице).  

 

1.5. Сузбијање емерзних корова   

Емерзни корови (трска - Phragmites communis, рогоз - Typha angustifolia, шаш - Carex 
hirta и др.) на влажним, повремено плављеним и мочварним теренима (повремено 
плављеним каналима и мочварама) на влажним, повремено плављеним и мочварним 
теренима (повремено плављеним каналима и мочварама) се сузбијају механичким и 
хемијским путем на основу систематски обављеног картирања и снимања терена у циљу 
евидентирања површина које је неопходно обухватити третманима, на основу чега се 
доноси одлука о избору мера и временском периоду сузбијања корова. Пре почетка 
третмана терени под емерзним коровима се снимају из ваздуха. На основу снимака и 
обиласка терена одређује се начин сузбијања емерзних корова.  

Мера сузбијања емерзних корова хемијским путем подразумева комбинацију 
операција препаратима и уређајима који се користе у хемијском сузбијању корова. За 
хемијски третман емерзних корова ће се употребити хербициди на бази глифосата у облику 
изопропиламино соли који делују искључиво преко зелених делова корова тако што се 
активна материја са листа апсорбује до крајњих делова кореновог система, ризома и 
изданака. 

Мера сузбијања емерзних корова механичким путем подразумева комбиноване 
операције уређајима који се користе за механичко ручно и машинско сузбијање корова: 
ручне моторне косе – тримери опремљени ножевима за кошење, трактори са прикључним 
уређајима – мулчери, ротационе косе, наменска возила за различите типове терена.  

Површине које се косе унапред се маркирају и погодне су за ову врсту третмана. 
Маркирање се врши снимањем терена из ваздуха хеликоптером и контрола резултата са тла 



бележењем података на ГПС уређајима. Кошење се обавља на свим погодним површинама 
као што су: јавне запуштене површине, канали, депоније, обале. 

Будући да је трска врста траве, резање неколико пута током сезоне, у погрешна 
времена, може повећати њену густину. Међутим, ако се прекине раст крајем јула / почетком 
августа, већина резерви хране произведених у тој сезони уклањају се са ваздушним делом 
биљке, смањујући снагу биљке. Стабљике трске треба да се скрате испод најнижег листа, 
остављајући стабло дужине 10 цм или краће.  

 Мера сузбијања емерзних корова хемијским путем подразумева комбинацију 
операција препаратима и уређајима који се користе у хемијском сузбијању корова. За 
хемијски третман  користи се хербицид на бази глифосата у облику изопропиламино соли 
који делује искључиво преко зелених делова корова тако што се активна материја са листа 
апсорбује до крајњих делова кореновог система, ризома и изданака. Препарати који се 
користе на бази глифосата у строго контролисаним условима су нискотоксични и 
екотоксиколошки исправни и нетоксични за животну средину. У циљу апликације 
наведених препарата користиће се следећи уређаји: леђне моторне прскалице и моторне 
гурајуће прскалице, а за третмане на влажном и тешко приступачном терену ће се користити 
моторне прскалице опремљене са пиштољем за примену хербицида и монтиране на 
специјална возила за кретање по води, влажном и меканом терену -амфибије. Избор опреме 
за хемијски третман ће се прилагођавати приступачности терена и величини површине коју 
треба третирати. Површине које ће се третирати хемијским путем ће бити унапред 
маркиране и погодне за ову врсту третмана. Маркирање ће се вршити снимањем терена из 
ваздуха хеликоптером и обиласком локација са тла бележењем података на ГПС уређајима. 

Дозе и време примене ће варирати у зависности од врсте корова и фазама раста. 
Једногодишњи травни и широколисни корови се сузбијају у раним фазама сазревања, 
вишегодишњи корови се сузбијају у каснијим фазама. Хемијски третман ће се спроводити 
од јуна надаље с тим да корови морају бити у пуној вегетацији.  На теренима где 
преовладава шаш, третирање ће се  извршити већ у мају или јуну а ако је главни проблем 
трска најбољи резултати се постижу у почетку избијања метлице, односно у другој 
половини августа. Међутим ако су заступљени и други корови, третирање ће се спровести 
у јуну. 

Емерзни корови се сузбијају на барама и вештачким језерима у самом граду 
Зрењанину. Поред емерзних корова, крче се и други корови и растиње у којим се скупљају 
штетни глодари (пацови) и штетни инсекти. Локације које се крече су прометне и налазе се 
у центру граду, у близини школа и других јавних установа.  

 

2. Географско подручје  
ЈЛС је надлежна за уређење, управљање и надзор над комуналним делатностима, 

укључујући и делатност зоохигијене, као и заштиту становништва од заразних болести на 



својој територији. Сходно томе, територија Зрењанина се дефинише као „географско 
подручје“ Пројекта. С обзиром да су различите врсте ДДД третмана специфичне по начину 
на који се спроводе, интензитету и врстама препарата, самим тим су специфичне и по 
просторном обухвату. 

Примера ради, ларвицидни третман комараца са земље се спроводи на 150 ха канала, 
бара, језера и других локалитета погодних за развој комараца, са воде на 40 ха 
неприступачних бара и језера, а из ваздуха на 400 ха на изливима Tисе, Тамиша и Бегеја, 
третман одраслих комараца са земље се спроводи на 35.500 ха која обухватају 22 насељена 
места на територији Зрењанина, а из ваздуха на 11.000 ха у приобаљу Тисе, Тамиша и 
Бегеја, као и заштитним зонама око насељених места. Третман крпеља се спроводи на 65 
ха јавних зелених површина, дезинсекција у зависности од потреба и намене, а 
дератизација у свим домаћинствима на територији Зрењанина, јавној канализацији, 
депонијама, гробљима, пијацама, школским, предшколским и верским установама. 
Третман сузбијања амброзије се спроводи ручним кошењем на 300.000 м2, машинским 
кошењем на 1,230.000 м2, а хемијско сузбијање амброзије на 300.000 м2, као и даљинска 
детекција на 8.000 ха. Третман сузбијања емерзних корова на повремено плављеним 
површинама се спроводи ручним кошењем на 30 ха, а машинским на 10 ха. Хемијско 
сузбијање корова се спроводи леђним прскалицама на 5 ха, а амфибијом на 30 ха. Снимање 
терена из ваздуха пре и после сузбијања емерзних корова се спроводи на по 75 ха.  

 

3. Техничке карактеристике (спецификације) ДДД услуга 
У табели 1а. приказане су планиране услуге ДДД за територију Града Зрењанина за 

прву годину реализације пројекта: 

Табела 1а: Оквирне површине и  количине услуга по врстама за прву годину  

Врста третмана 

Оквирна површина и количине за 
годишњи третман  

(хa, м2, објекат, домаћинства) 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Објекти индивидуалног становања 26.200 домаћинстава  

Депонија 240 ха 

Гробља 180 ха 

Предшколске и школске установе 100 објеката 

Пијаце 30 објекта 



Шахтови фекалне канализације 3.000 комада 

Верске установе 50 објеката 

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ  

Механичко сузбијање амброзије - ручно кошење 300.000 м2 

Механичко сузбијање амброзије - машинско 
кошење 

1.230.000 м2 

Хемијско сузбијање амброзије 300.000 м2 

Даљинска детекција просторне распрострањености 
амброзије 

8.000 ха 

СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА 

Механичо сузбијање - ручно кошење 30 ха 

Механичко сузбијање - машинско кошење 10 ха 

Хемијско сузбијање - леђном прскалицом 5 ха 

Хемијско сузбијање - амфибијом 30 ха 

Снимање из ваздуха пре третмана 75 ха 

Снимање из ваздуха после третмана 75 ха 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Дезинфекција јавних површина на територији 
Града Зрењанина 

33.000 м2 

 

У табели 1б. приказане су планиране услуге по врстама од друге до пете године.  

Табела 1б. Оквирне површине и годишње количине услуга по врстама од друге до пете 
године  

Врста третмана 

Оквирна површина и количине за 
годишњи третман  

(хa, м2, објекат, домаћинства) 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КОМАРАЦА 

Адултицидни третман из ваздуха 11.000 ха 



Адултицидни третман са земље 35.500 ха 

Адултицидни третман са воде, шума и шикара 220 ха 

Ларвицидни биолошки третман са земље 50 ха 

Ларвицидни биолошки третман са земље и воде 20 ха  

Ларвицидни биолошки третман из ваздуха 400 ха  

Ларвицидни хемијскии третман са земље 100 ха 

Ларвицидни хемијскии третман са земље и воде 20 ха  

Кошење канала 35.000 м2 

Ларвицидне биолошке таблете за домаћинства 
(Сузбијање кућних форми комараца применом 
БТИ таблета) 

3.300 паковања  

Мониторинг и контрола ларви и одраслих 
комараца 

350 узорака 

Контрола заражености на вирус Западног Нила 24 узорка 

Мапирање изворишта комараца 1.500 ха 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА – ТРЕТМАН КРПЕЉА 

Сузбијање крпеља на територији града Зрењанина 65 ха 

ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Објекти индивидуалног становања 26.200 домаћинстава  

Депонија 240 ха 

Гробља 180 ха 

Предшколске и школске установе 100 објеката 

Пијаце 30 објекта 

Шахтови фекалне канализације 3.000 комада 

Верске установе 50 објеката 

СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ  

Механичко сузбијање амброзије - ручно кошење 300.000 м2 

Механичко сузбијање амброзије - машинско 
кошење 

1.230.000 м2 



Хемијско сузбијање амброзије 300.000 м2 

Даљинска детекција просторне распрострањености 
амброзије 

8.000 ха 

СУЗБИЈАЊЕ ЕМЕРЗНИХ КОРОВА 

Механичо сузбијање - ручно кошење 30 ха 

Механичко сузбијање - машинско кошење 10 ха 

Хемијско сузбијање - леђном прскалицом 5 ха 

Хемијско сузбијање - амфибијом 30 ха 

Снимање из ваздуха пре третмана 75 ха 

Снимање из ваздуха после третмана 75 ха 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

Дезинфекција јавних површина на територији 
Града Зрењанина 

33.000 м2 

 

4. Рок извршења са планираном динамиком реализације ДДД услуга 
 

Уговор о јавно-приватном партнерству се, у складу са Пројектом ЈПП  закључује на 
период од 5 година.  

 
Приватни партнер је у обавези да изврши годишње ДДД третмане по следећој 

динамици: 
1. Дезинфекцију јавних површина, у периоду април-новембар, у складу са потребама, 

на основу налога Јавног партнера;  
2. Дезинсекцију – третман комараца, у периоду март-септембар, где се најпре врши 

мониторинг и третман ларви комараца, укључујући и расподелу БТИ таблета 
становништву, након чега се наведени третмани периодично понављају у складу са 
резултатима извршених мониторинга, климатским циклусима а све на основу налога Јавног 
партнера. Од априла започиње мониторинг одраслих комараца, и такође у складу са 
резултатима извршених мониторинга, климатским циклусима а све на основу налога Јавног 
партнера, врше се појединачни третмани одраслих форми комараца из ваздуха и са земље, 

3. Дезинсекцију – третман крпеља, два третмана годишње, након извршеног 
мониторинга, у пролеће и крајем лета и  

4. Систематску дератизацију домаћинстава, јавне канализације, сточних гробља и 
градске (несанитарне) депоније, у периоду септембар – март-мај и у периоду септембар- 
децембар;  



5. Сузбијање амброзије у периоду мај-септембар;  
6. Сузбијање емерзних корова у периоду мај-септембар.  
 
Табела 2а. представља преглед динамичког плана извршења услуга за прву годину 

реализације. 

Табела 2а. Динамика извршење ДДД услуга по месецима у првој години уговора  

Врста услуга 
Активности по месецима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Систематска дератизација     x x х       x x x x 

Дезинфекција јавних површина       x x x x x x x x  

Сузбијање амброзије         х х x x x       

Сузбијање емерзних корова         х х x x x       

 

Табела 2б. представља преглед динамичког плана извршења услуга за период од друге 
до пете године реализације. 

Табела 2б. Динамика извршење ДДД услуга по месецима од друге до пете године 
уговора  

Врста услуга 
Активности по месецима 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мониторинг ларви комараца     х x x x x x x       

Подела таблета за ларве кућних комараца     х х x x             

Биолошки третман ларви комараца са земље     х x x   x x       

Хемијски третман ларви комараца са земље      х x x x x x x       

Мониторинг одраслих комараца      х x x x x x       

Третман одраслих комараца УЛВ техником са 
земље 

      х x x x x x       

Третман одраслих комараца из ваздуха         x x x x         

Мониторинг крпеља   х х x x  х х х х  

Хемијски третман крпеља     x x x x   x x х     



Систематска дератизација     x x х       x x x x 

Дезинфекција јавних површина       x x x x x x x x   

Сузбијање амброзије         х х x x x       

Сузбијање емерзних корова         х х x x x 
 

    

 

Период године у којем се спроводе услуге ДДД је од марта до септембра, с тим да се 
услуге систематске дератизације и дезинфекције јавних површина обављају и у периоду до 
децембра. 

Сам начин организације и бројности људства се одређује у зависности од добијених 
информација са самог терена. Образује се екипе од 2 до 5 чланова и упућују се на локације 
где се спроводе третмани. Највећа бројност екипа је код третмана УЛВ техником са земље 
и систематске дератизације. Начин организације захтева и одређивање дела људства за 
свакодневно присуство на територији Зрењанина ради спречавања брзог ширења бројности 
штетних организама је у зависности од климатских и хидрографских услова. 

 
 

КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Приватни партнер је обавезан да све послове обухваћене Јавним уговором обавља у 
складу са важећим законским и подзаконским актима релевантним за област ДДД. При 
обављању наведених послова, Приватни партнер је у обавези да поседује сву неопходну 
опрему, кадрове и пословни и други капацитет дефинисан конкурсном документацијом и 
Правилником о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације 
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2017) и иста мора бити на располагању за извршење послова 
предвиђених Јавним уговором. Сви препарати које Приватни партнер користи приликом 
обављања услуга дефинисаних Јавним уговором морају бити уписани на привремену Листу 
биоцидних производа. Норматив утрошка мора бити у складу са препоруком произвођача 
назначеном на  оригиналном паковању и /или у оригиналном упутству за употребу. 
Контрола од стране Наручиоца ће се  вршити непосредно пре третмана, приликом отварања 
оригиналних паковања и припреме препарата за третман, као и у току третмана. Препарат 
за домаћинства (таблете) мора бити испоручен у оригиналном паковању који је као такав 
регистрован и на амбалажи садржи декларацију за употребу.  

 
Јавни партнер је у обавези да након потписивања јавног уговора у року од 15 дана 

именује лице за Надзорни орган у реализацији јавног уговора, које ће бити овлашћено за 
контролу реализације, оверу и потписивање аката који се односе на реализацију јавног 



уговора (записници, планови, извештаји и др.), те да акт о именовању достави Приватном 
партнеру. Надзорни орган Јавног партнера на терену утврђује испуњеност услова за 
започињање сваког појединачног ДДД третмана, прати његово извршавање и оверава 
записнике и извештаје о извршеном третману, што представља основ за плаћање накнаде за 
извршену услугу Приватном партнеру. 
 


